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 المرآن

 [6ٙ({ ]طه : 6ٙ}فَؤَْوَجَس فًِ نَْفِسِه ِخٌفًَة ُموَسى )
 التفسٌر:

 فشعر موسى فً نفسه بالخوؾ.
 .(ٔ)لال الفراء:" أحّس ووجد" 
 .(ٕ)لال أبو عبٌدة:" أي: أضمر وأحّس منهم خوفا" 
 .(ٖ)لال ابن لتٌبة:" أي أضمر خوفا" 
 .(ٗ)فؤوجس فً نفسه خوفا موسى فوجده" الطبري:"لال  
أي: أحس ووجد خوفا، ألن سحرهم كان من جنس ما أراهم فً العصا،  لال الواحدي:" 

 .(٘)فخاؾ أن ٌلتبس الناس على أمره وال ٌإمنوا به"
 .(ٙ)استشعار الخوؾ، أي: وجد فً نفسه خوفا"«: اإلٌجاس» لال الرازي:" 
 .(2)، ولكن الواو للبت ٌاء النكسار ما لبلها"لال الزجاج:" أصلها خوفة 
 :(1)، على لولٌن«الخوؾ» فً هذاواختلفوا  
 أخذ سحرهم بصره كما أخذ أعٌن الناس.أنه خوؾ البشرٌة، إذ أحدهما: 
 .(5)تلن الخٌفة طباعٌة بشرٌة" لال البالبلنً:" 
وذلن على ما أضمر. ولٌل: وجد. ولٌل: أحس. أي: من الحٌات،  لال المرطبً:معناه" 

 .(ٓٔ)ٌعرض من طباع البشر على ما تمدم"
أضمر فٌها خوفا من مفاجؤته على ما هو ممتضى الجبلة  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٔٔ)"البشرٌة

 .(ٕٔ)الخٌفة: الحالة التً علٌها اإلنسان من الخوؾ" لال الراؼب:" 
: خاؾ على لومه أن وٌمال، أنه خاؾ على الموم أن ٌلتبس علٌهم األمر، فبل ٌإمنواالثانً: 

 ٌشكوا، فٌرجعوا عن اإلٌمان.
لٌل: خاؾ أن ٌفتتن الناس لبل أن ٌلمً عصاه، ولٌل: خاؾ حٌن أبطؤ  لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)علٌه الوحً بإلماء العصا أن ٌفترق الناس لبل ذلن فٌفتتنوا"
كانوا لال النحاس:" ٌمال: إنه خاؾ أن ٌفتن الناس لما ألمى السحرة حبالهم وعصٌهم، و 

بالبعد من الناس فً ناحٌة، وفرعون وجنوده فً ناحٌة، وموسى وهارون صلى هللا علٌهما فً 
ناحٌة. فخاؾ موسى ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌشبه على الناس إذ كانوا ٌتخٌلون أن الحبال والعصً تسعى، وأنها 

موسى ملسو هيلع هللا ىلص إنما خاؾ ألنه أبطؤ علٌه إن ، حٌات فٌتوهمون أنهم لد ساووا موسى ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به

                                                             

 .1ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕ/ٕمجاز المرآن: (ٕ)
 .1ٕٓؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .2ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .2ٖ/ٕٕمفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .2ٖٙ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٖٔٗ/ٖ، وتفسٌر السمعانً:1ٕ٘/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: انظر:  (1)
 .ٖٕٙ/ٕاإلنتصار للمرآن: (5)
 .ٕٕٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٖٖٓالمفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٕٕ/ٔٔتفسٌرالمرطبً: (ٖٔ)
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األمر بإلماء العصا فؤوحى هللا جل وعز إلٌه ال تخؾ إنن أنت األعلى أي ال تخؾ الشبه فإنا 
 .(ٔ)"سنبٌن أمرن حتى تعلو علٌهم بالبرهان

 
 المرآن

  [6ٙ({ ]طه : 6ٙ}لُْلنَا اَل تََخْف إِنََّن أَْنَت اْْلَْعلَى )
 التفسٌر:

هللا لموسى حٌنبذ: ال تََخْؾ من شًء، فإنن أنت األعلى على هإالء السحرة وعلى فرعون  لال
 وجنوده، وستؽلبهم.

 .(ٕ)على هإالء السحرة، وعلى فرعون وجنده، والماهر لهم" لال الطبري:أي:" 
}ال تخؾ{ ما توهمت، }إنن أنت األعلى{ تعلٌل للنهً وتمرٌر  لال البٌضاوي:أي:" 

الدال « العلو»باالستبناؾ، وحرؾ التحمٌك وتكرٌر الضمٌر وتعرٌؾ الخبر ولفظ لؽلبته مإكدا 
 .(ٖ)"على الؽلبة الظاهرة وصٌؽة التفضٌل

، الؽالبون،  هذا لول (ٗ)، ٌعنى: الؽالب، نظٌرها:}َوأَْنتُُم اأْلَْعلَْون{{اأْلَْعلَىلال مماتل:"} 
 .(٘)لى ٌمٌنه تلن الساعة"وهو ع -عز وجل -عن أمر ربه -علٌه السبلم -جبرٌل لموسى

ًّ وخٌل إلٌه أنها تسعى، ولال: وهللا إن   لال وهب:" لما رأى ما ألموا من الحبال والعص
 .(ٙ)كانت لعصٌا فً أٌدٌهم، ولمد عادت حٌات، وما تعدو عصاي هذه، أو كما حّدث نفسه"

 
 المرآن:

ٌُْث أَتَى )}َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن تَْلمَْف َما َصنَعُوا إِنََّما صَ  ٌْدُ َساِحٍر َواَل ٌُْفِلُح السَّاِحُر َح ({ 6ٙنَعُوا َك
 [6ٙ]طه : 

 التفسٌر:
وألك عصان التً فً ٌمٌنن تبتلع حبالهم وعصٌهم، فما عملوه أمامن ما هو إال مكر ساحٍر 

 وتخٌٌل ِسْحٍر، وال ٌظفر الساحر بسحره أٌن كان.
[، أي:" وألك عصان التً 5ٙمَْؾ َما َصنَعُوا{ ]طه : لوله تعالى:}َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن تَلْ  

 .(2)فً ٌمٌنن تبتلع حبالهم وعصٌهم"
ٌمول: وألك عصان تبتلع حبالهم وعصٌهم التً سحروها حتى خٌل إلٌن  لال الطبري:" 

 .(1)أنها تسعى"
أي: ال ، تحمٌرا لها، «عصان»أبهمه ولم ٌمل:  {،"}َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنِنَ  لال البٌضاوي: 

ال تحتفل بكثرة هذه  :أي ،تبال بكثرة حبالهم وعصٌهم وألك العوٌدة التً فً ٌدن، أو تعظٌما لها
األجرام وعظمها فإن فً ٌمٌنن ما هو أعظم منها أثرا فؤلمه. تلمؾ ما صنعوا تبتلعه بمدرة هللا 

 .(5)"تعالى
 .(ٓٔ)تلمفه بفٌها" "}تَْلمَْؾ َما َصنَعُوا{، لال: عن الحسن: 

 .(ٔٔ)فؤلمى موسى عصاه، فتحولت حٌة، فؤكلت سحرهم كله" ل لتادة:"لا
                                                             

 .ٖٗ/ٖإعراب المرآن: (ٔ)
 .2ٖٖ/1ٔطبري:تفسٌر ال (ٕ)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .[ٖ٘/دمحم: 5ٖٔ]آل عمران : (ٗ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٕٙٙ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕ/ٖٔ(:ص5ٕٗٗٔه الطبري)أخرج (ٔٔ)
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فجعلت العصا بدعوة موسى تلتبس بالحبال، فصارت جرزا إلى الثعبان لال ابن عباس:"
 .(ٔ)حتى تدخل فٌه حتى ما بمٌت عصا وال حبل إال ابتلعته"

فكون. فؤلمى أوحى هللا إلى موسى: ال تخؾ، وألك ما فً ٌمٌنن تلمؾ ما ٌؤ لال السدي:"
عصاه، فؤكلت كل حٌة لهم. فلما رأوا ذلن سجدوا، ولالوا: آمنا برب العالمٌن، رب موسى 

 .(ٕ)وهارون"
ٌُْد   لال وهب:" فؤوحى هللا إلٌه أن: }َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن تَْلَمْؾ َما َصنَعُوا إِنََّما َصنَعُوا َك

ٌُْث أَتَى{ ، وفرح موسى فؤلمى عصاه من ٌده، فاستعرضت ما ألموا من َساِحٍر َوال ٌُْفِلُح السَّاِحُر َح
حبالهم وعصٌهم، وهً حٌات فً عٌن فرعون وأعٌن الناس تسعى، فجعلت تلمفها، تبتلعها حٌة 
حٌة، حتى ما ٌرى بالوادي للٌل وال كثٌر مما ألموا، ثم أخذها موسى فإذا هً عصا فً ٌده كما 

 .(ٖ)كانت"
لٌه: أن ألك ما فً ٌمٌنن! فؤلمى عصاه من ٌده، أوحى هللا إ لال ابن إسحاق:"

فاستعرَضت ما ألموا من حبالهم وعصٌهم، وهً حٌات فً عٌن فرعون وأعٌن الناس تسعى، 
فجعلت تلمفها، تبتلعها، حٌة حٌة، حتى ما ٌرى بالوادي للٌل وال كثٌر مما ألموه. ثم أخذها 

ًدا لالوا: "آمنا برب العالمٌن رب موسى، فإذا هى عصاه فً ٌده كما كانت، وولع السحرة سج
 .(ٗ)موسى وهارون. لو كان هذا سحرا ما ؼلبنا"!"

 .(٘)، وهً مع ٌوشع بن نون"«ماسا»وعصى موسى اسمها: لال ابن عباس:" 
ٌُْد َساِحٍر{ ]طه :   [، أي:" فما عملوه أمامن ما هو إال مكر 5ٙلوله تعالى:}إِنََّما َصنَعُوا َك

 .(ٙ)ساحٍر وتخٌٌل ِسْحٍر"
إن الذي عملوا هو عمل ساحر، ٌعنً: كبٌرهم، وما صنع موسى  :ٌمول لال مماتل:" 

 .(2)فلٌس بسحر"

 .(1)"أن الذي زوروا وافتعلوا }كٌد ساحر{ لال البٌضاوي:أي:" 
ٌُْد َساِحر» ولرئ:  ، برفع الكٌد وبؽٌر األلؾ فً السحر بمعنى إن الذي «إِنََّما َصنَعُوا َك

ٌَْد ِسْحرٍ » ئ: صنعوه كٌد سحر، ولر  .(5)«كٌد»، بنصب «َك
هو المكر والخدعة، فالساحر مكره وخدعته من سحر ٌسحر، « الكٌد» لال الطبري:" 

ومكر السحر وخدعته: تخٌله إلى المسحور، على خبلؾ ما هو به فً حمٌمته، فالساحر كابد 
 .(ٓٔ)بالسحر، والسحر كابد بالتخٌٌل، فإلى أٌهما أضفت الكٌد فهو صواب"

ٌُْث أَتَى{ ]طه :   [، أي:" وال ٌظفر الساحر بسحره 5ٙلوله تعالى:}َواَل ٌُْفِلُح السَّاِحُر َح
 .(ٔٔ)أٌن كان"
 .(ٕٔ)أٌنما كان الساحر فبل ٌفلح" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: حٌث كان" 
 .(ٔ)حٌث كان" ":لال الحسن 

                                                             

 ٖٙ٘ٔ/٘(.:ص11ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٖ/ٌٗر البٌضاوي:تفس (1)
 .2ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕ/ٕمجاز المرآن: (ٖٔ)
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 .(ٕ)لال ٌحٌى:"ولال بعضهم: حٌث جاء" 
 .(ٖ)ٌمول: وال ٌظفر الساحر بسحره بما طلب أٌن كان" لال الطبري:" 
ٌَؤْفِكُوَن{، فؤلمى   ٌَِمٌنَِن تَْلمَُؾ َما  لال السدي:" فؤوحى هللا إلٌه :}ال تََخْؾ َوأَْلِك َما فًِ 

 .(ٗ)عصاه فؤكلت كل حٌة لهم، فلما رأوا ذلن سجدوا و}لَالُوا آَمنَّا ِبَرّبِ َهاُروَن َوُموَسى{"
ٌَْن أتَى:»مسعود فً حرؾ ابن    .(٘)«وال ٌُْفِلُح السَّاِحُر أ

 
 المرآن

ًدا لَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ َهاُروَن َوُموَسى ) ًَ السََّحَرةُ سُجَّ  [6ٓ({ ]طه : 6ٓ}فَؤُْلِم
 التفسٌر:

فؤلمى موسى عصاه، فبلعت ما صنعوا، فظهر الحك ولامت الحجة علٌهم. فؤلمى السحرة أنفسهم 
 لالوا: آمنا برب هارون وموسى، لو كان هذا سحًرا ما ؼُِلْبنا.على األرض ساجدٌن و

ًدا{ ]طه :   ًَ السََّحَرةُ سُجَّ [، أي" فؤلمى موسى عصاه، فبلعت ما 2ٓلوله تعالى:}فَؤُْلِم
 .(ٙ)صنعوا، فظهر الحك ولامت الحجة علٌهم. فؤلمى السحرة أنفسهم على األرض ساجدٌن"

ًَ لال الطبري: فً الكبلم محذوؾ تمد  ٌره: "فؤلمى موسى عصاه، فتلمفت ما صنعوا }فَؤُْلِم
ًدا لَالُوا آَمنَّا ِبَرّبِ َهاُروَن َوُموَسى{، وذكر أن موسى لما ألمى ما فً ٌده تحّول  السََّحَرةُ سُجَّ

 .(2)ثعبانا، فالتمم كّل ما كانت السحرة ألمته من الحبال والعصً"
وا هلل عابدٌن سامعٌن  لال الواحدي:"   .(1)مطٌعٌن"خرُّ
 .(5)حٌث عرفوا أن ذلن أمر سماوي ولٌس سحرا" لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فً سجودهم" لال سعٌد بن جبٌر:" 
وكانوا ثبلثة وسبعٌن ساحرا أكبرهم اسمه شمعون، فلما التممت الحبال  لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)على وجوههم سجدا" -عز وجل -والعصً ألماهم هللا
لما رأت السحرة ما رأت، عرفت أن ذلن أمر من السماء ولٌس  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)بسحر، فخروا سجًدا، ولالوا: }آمنا برب العالمٌن* رب موسى وهارون{"
 . (ٖٔ)لال البؽوي والثعلبً:"لٌل: ألهمهم هللا أن ٌسجدوا فسجدوا"

 .(ٗٔ)ولال األخفش: "من سرعة ما سجدوا كؤنهم ألموا"
 .(٘ٔ)فوافمهم السحرة" -تعالى  -انً:" لٌل: إن موسى وهارون سجدا شكرا هلل لال السمع

كؤنما ألماهم ملك لشدة خرورهم. ولٌل: لم ٌتمالكوا مما رأوا، فكؤنهم  لال الزمخشري:" 
 .(ٙٔ)ألموا"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٙٙ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .2ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٗالوجٌز: (1)
 .2ٕٓ/ٗالكشؾ والبٌان: (5)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٖٔ(:ص5٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٓ/ٗثعلبً:تفسٌر ال (ٖٔ)
 .ٕٙٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٓ/ٗحكاه عنه الثعلبً والبؽوي فً تفسٌرهما، انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .ٔٗٔ/ٕالكشاؾ: (ٙٔ)
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[، أي" لالوا صّدلنا برب هارون 2ٓلوله تعالى:}لَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ َهاُروَن َوُموَسى{ ]طه :  
 .(ٔ)وموسى"
 .(ٕ)فسلموا األمر هلل وتبٌن لهم ما ال ٌدفع" لال الزجاج:" 
لما رأى السحرة من عظٌم المدرة وما تٌمنوا به نبوة موسى آمنوا  لال ابن عطٌة:" 

بملوبهم وانضاؾ إلى ذلن االستهوال واالستعظام والفزع من لدرة هللا تعالى فخروا سجدا هلل 
 .(ٖ)بؤلسنتهم"تعالى متطارحٌن وآمنوا نطما 

لال الخازن:" وإنما لالوا: }رب موسى وهارون{، ألن فرعون كان ٌدعً الربوبٌة  
 .(ٗ)فؤرادوا عزله"

وتبٌنهم الرب بذكر موسى وهارون زوال عن ربوبٌة فرعون وما كان  لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)ٌتوهم فٌه الجهال من أنه رب الناس، وهارون أخو موسى أسن منه بثبلث سنٌن"

ال المراؼً:" روى أن ربٌسهم لال: كنا نؽلب الناس بالسحر وكانت اآلالت تبمى ل 
علٌنا، فلو كان هذا سحرا فؤٌن الذي ألمٌناه، فاستدلوا بتؽٌٌر أحوال األجسام على وجود الصانع 
المادر، وبظهورها على ٌد موسى على كونه رسوال صادلا من عند هللا، ال جرم تابوا وآمنوا 

 .(ٙ)ضعون ساجدون"وأتوا وهم خا
سبحان هللا ما أعجب أمرهم! لد ألموا حبالهم وعصٌهم للكفر والجحود  لال الزمخشري:" 

 .(2)ثم ألموا رإسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بٌن اإللماءٌن!"
لال وهب:" وولع السحرة سجدا، لالوا: آمنا برب هارون وموسى، لو كان هذا سحر ما  
 .(1)ؼلبنا "

فؤلمى عصاه فإذا هً حٌة تلمؾ ما ٌؤفكون، ال تمر بشًء من حبالهم  لال ابن عباس:"
وُخشُبهم التً ألموها إال التممته، فعرفت السحرة أن هذا أمٌر من السماء، ولٌس هذا بسحر، 

ًدا ولالوا: }آمنا برّب العالمٌن* رب موسى وهارون{" وا سجَّ  .(5)فخرُّ
هً ثعبان مبٌن، لال: فتحت فما لها مثل الدحل، ثم  فؤلمى عصاه فإذا لال سعٌد:" 

وضعت مشفرها على األرض ورفعت اآلخر، ثم استوعبت كل شًء ألموه من السحر، ثم جاء 
إلٌها فمبض علٌها، فإذا هً عصا، فخّر السحرة سجدا }لَالُوا آَمنَّا ِبَرّبِ َهاُروَن َوُموَسى لَاَل آَمْنتُْم 

ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخبلٍؾ{، لال: لَهُ لَْبَل أَْن آذََن لَ  عَنَّ أَ ْحَر فَؤلَُلّطِ كُْم إِنَّهُ لََكبٌُِركُُم الَِّذي َعلََّمكُُم الّسِ
فكان أول من لطع األٌدي واألرجل من خبلؾ فرعون }َوألَُصلِّبَنَّكُْم فًِ ُجذُوعِ النَّْخِل{، لال: 

 .(ٓٔ)فكان أول من صلب فً جذوع النخل فرعون"
عن الماسم بن أبً بزة لال: "أوحى هللا إلٌه: أن ألك عصان! فؤلمى عصاه، فاذا هً 
ثعبان فاؼٌر فاه، فابتلع حبالهم وعصٌهم. فؤلمً السحرة عند ذلن سّجًدا، فما رفعوا رإوسهم حتى 

 .(ٔٔ)رأوا الجنة والناَر وثواَب هلهما"
ن لموسى فٌما بلؽنً وكان من رإوس السحرة الذي جمع فرعو لال دمحم بن إسحاق:" 

سابور، وعاذور، وحصحط، ومصفى أربعة هم الذٌن آمنوا حٌن رأوا ما رأوا من سلطان هللا 
 .(ٔ)فآمنت معهم السحرة جمٌعا"

                                                             

 .٘ٓٗ/ٕ، و بحر العلوم:ٕٖ/ٖانظر:تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٓ/ٗمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٓٗٗ/ٕرر الوجٌز:المح (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر الخازن: (ٗ)
 .ٓٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .5ٕٔ/ٙٔتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2٘/ٖالكشاؾ: (2)
 .5ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٕ/ٖٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٕ)"لتادة: "كانوا أول النهار كفارا سحرة، وفً آخره شهداء بررة 
بكذا وكذا، وعن الحسن، لال: "تراه ولد فً اإلسبلم ونشؤ بٌن المسلمٌن ٌبٌع دٌنه 

 .(ٖ)"وهإالء كفار نشؤوا فً الكفر، بذلوا أنفسهم هلل
لال أبو اللٌث:" لال بعض الحكماء: إن سحرة فرعون كانوا كفروا خمسٌن سنة فؽفر 
لهم بإلرار واحد وبسجدة فكٌؾ بالذي ألر وسجد خمسٌن سنة كٌؾ ال ٌرجو رحمته 

 .(ٗ)ومؽفرته؟"
 

 المرآن
ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن  }لَاَل آَمْنتُْم لَهُ لَْبلَ  عَنَّ أَ ْحَر فَََلَُلّطِ أَْن آذََن لَكُْم إِنَّهُ لََكبٌُِركُُم الَِّذي َعلََّمُكُم الّسِ

 [6ٔ({ ]طه : 6ِٔخاَلٍف َوَْلَُصلِّبَنَّكُْم فًِ ُجذُوعِ النَّْخِل َولَتَْعلَُمنَّ أٌَُّنَا أََشدُّ َعذَابًا َوأَْبمَى )
 التفسٌر:
لتم بموسى، واتبعتموه، وألررتم له لبل أن آذن لكم بذلن؟ إن موسى لال فرع ون للسحرة: أصدَّ

لَعظٌمكم الذي َعلَّمكم السحر; فلذلن تابعتموه، فؤللطعنَّ أٌدٌكم وأرجلكم مخالًفا بٌنها، ًٌدا من جهة 
أٌها على جذوع النخل، ولتعلمنَّ  -بربط أجسادكم  -وِرْجبل من الجهة األخرى، وألصلبنَّكم 

 السحرة أٌنا: أنا أو رب موسى أشد عذابًا من اآلخر، وأدوم له؟
[، أي:" لال فرعون للسحرة: 2ٔلوله تعالى:}لَاَل آَمْنتُْم لَهُ لَْبَل أَْن آذََن لَكُْم{ ]طه :  

لتم بموسى، واتبعتموه، وألررتم له لبل أن آذن لكم بذلن؟"  .(٘)أصدَّ
هام، أصدلتموه؟ }لبل أن آذن لكم{، أي: لد لال ٌحٌى:" فرعون ٌموله على االستف 

 .(ٙ)فعلتم"
لال الطبري:" ولال فرعون للسحرة: أصدلتم وألررتم لموسى بما دعاكم إلٌه من لبل أن  

 .(2)أطلك ذلن لكم"
 .(1)ٌعنً: صدلتم لموسى لبل أن آمركم باإلٌمان لموسى" لال مماتل:" 
خلك كلهم أنه بَْهت وكذب : } إِنَّهُ لََكبٌُِركُُم لال لوال ٌعلم هو والسحرة وال لال ابن كثٌر:" 

ًّ وعلى  ْحَر { أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى ، واتفمتم أنتم وإٌاه عل الَِّذي َعلََّمكُُم الّسِ
 رعٌتً ، لتظهروه ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } إِنَّ َهذَا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ فًِ اْلَمِدٌنَِة ِلتُْخِرُجوا

 .(5)["ِٖٕٔمْنَها أَْهلََها فََسْوَؾ تَْعلَُموَن { ]األعراؾ 
عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "التمى موسى وأمٌُر روي  

السحرة، فمال له موسى: أرأٌتن إن ؼلبتن أتإمن بً، وتشهد أّن ما جبت به حك؟ لال الساحر: 
حر، فوهللا لبن ؼلبتنً ألومنن بن، وألشهدن أنن حك! وفرعون آلتٌن ؼًدا بسحر ال ٌؽلبه س

ٌنظر إلٌهم، فهو لول فرعون: }إن هذا لمكر مكرتموه فً المدٌنة{، إذ التمٌتما لتتظاهرا فتخرجا 
 .(ٓٔ)منها أهلها"

ْحَر{ ]طه :   مكم [، أي:" إن موسى لَعظ2ٌٔلوله تعالى:}إِنَّهُ لََكِبٌُركُُم الَِّذي َعلََّمكُُم الّسِ
 .(ٔٔ)الذي َعلَّمكم السحر; فلذلن تابعتموه"

                                                                                                                                                                              

 .2ٕٙٙ(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٔ/٘، وابو حٌان فً البحر:ٔٗٔ/ٕحكاه عنه الزمخشري، انظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .5ٖٔ/٘، وابو حٌان فً البحر:ٔٗٔ/ٕحكاه عنه الزمخشري، انظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖ/ٖتل بن سلٌمان:تفسٌر مما (1)
 .ٖٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٖ/ٖٔ(:ص5٘٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: لعظٌمكم فً السحر، هو الذي علمكم السحر" لال مماتل:" 
 .(ٕ)لال السدي:" ٌعنً لعالمكم فً علم السحر، ولم ٌكن أكبرهم فً السن" 
لال أبو عبٌدة:" أي: معلمكم. لال أبو عبٌدة سمعت بعض المّكٌٌن، ٌمول: الؽبلم  
 .(ٖ)ره كبٌرى"لمستؤج

ْحَر{"   .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: إن موسى لعظٌمكم }الَِّذي َعلََّمكُُم الّسِ
ٌمول تعالى مخبًرا عن كفر فرعون وعناده وبؽٌه ومكابرته الحك  لال ابن كثٌر:" 

بالباطل ، حٌن رأى ما رأى من المعجزة الباهرة واآلٌة العظٌمة ، ورأى الذٌن لد استنصر بهم 
شرع فً المكابرة والبهت ، وعدل إلى استعمال  -بحضرة الناس كلهم وؼُِلب كل الؽلب لد آمنوا 

جاهه وسلطانه فً السحرة ، فتهددهم وأوعدهم ولال } آَمْنتُْم لَهُ { أي : صدلتموه } لَْبَل أَْن آذََن 
ًّ فً ذلن"  .(٘)لَكُْم { أي : وما أمرتكم بذلن ، وافتتم عل

ة }آَمنَّا ِبَرّبِ َهاُروَن َوُموَسى{ لال لهم فرعون، وأسؾ لال وهب:" لما لالت السحر 
ْحَر{: أي لعظٌم  ورأى الؽلبة والبٌنة: }آَمْنتُْم لَهُ لَْبَل أَْن آذََن لَكُْم إِنَّهُ لَكَبٌُِركُُم الَِّذي َعلََّمكُُم الّسِ

 .(ٙ)السحار الذي علمكم"
ٌِْدٌَكُْم َوأَْرجُ   عَنَّ أَ [، أي:" فؤللطعنَّ أٌدٌكم 2ٔلَكُْم ِمْن ِخبَلٍؾ{ ]طه : لوله تعالى:}فَؤَلُلَّطِ

 .(2)وأرجلكم مخالًفا بٌنها، ًٌدا من جهة وِرْجبل من الجهة األخرى"
لال الطبري:" ٌمول: فؤللطعن أٌدٌكم وأرجلكم مخالفا بٌن لطع ذلن، وذلن أن ٌمطع  

ون ذلن لطعا من خبلؾ، ٌمنى الٌدٌن وٌسرى الرجلٌن، أو ٌسرى الٌدٌن، وٌمنى الرجلٌن، فٌك
 .(1)وكان فٌما ذُكر أّول من فعل ذلن فرعون"

أّول من صلّب، وأول من لطع األٌدي واألرجل من خبلؾ،  لال ابن عباس:" 
 .(5)فرعون"

بَنَّكُْم فًِ ُجذُوعِ النَّْخِل{ ]طه :   بربط  -[، أي:" وألصلبنَّكم 2ٔلوله تعالى:}َوأَلَُصّلِ
 .(ٓٔ)"على جذوع النخل -أجسادكم 
 :(ٔٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: على جذوع النخل، لال 

ٌْبان إال بؤْجَدعا"  .(ٕٔ)هُْم َصلَبُوا الَعْبِدّي فًِ ِجذعِ نَْخلٍَة ... فَبل َعَطَسْت َش
لال الطبري:" ٌمول: وألصلبنكم على جذوع النخل، وإنما لٌل: فً جذوع، ألن  

وإنما لال .."(ٖٔ)، فٌمال: صلب علٌها"المصلوب على الخشبة ٌرفع فً طولها، ثم ٌصٌر علٌها
 .(ٗٔ)هذا فرعون، لما رأى من خذالن هللا إٌاه، وؼلبة موسى علٌه السبلم ولهره له"

لما رأى السحرة ما جاء به عرفوا أنه من هللا فخروا سجدا، وآمنوا عند ذلن،  لال لتادة:" 
ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُْم مِ  عَنَّ أَ  .(ٔ)ْن ِخبلٍؾ{ ... اآلٌة"لال عدو هللا: }فَؤلُلَّطِ

                                                             

 .ٕٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .ٖٕ/ٕمجاز المرآن: (ٖ)
 .5ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٖ/1ٔرجه الطبري:أخ (ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 . 5ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري:(1)
 .ٖٗ/ٖٔ(:ص5٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
، وااللتضاب 5ٖٖ/1ٔ، وتفسٌر الطبري: 11ٗالبٌت لسوٌد بن أبى كاهل الٌشكري وهو فى الكامل: ص  (ٔٔ)

 .ٗٙٔوشواهد المؽنً: ص  ٖٗٓ/ ٙري: ، وفتح البإٕٗ/ ٔٔ، وتفسٌر المرطبً: ٖٔٗص 
 .ٕٗ-ٖٕ/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٓٗ- 5ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٖٔ)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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[، أي:" ولتعلمنَّ أٌها السحرة أٌنا: 2ٔلوله تعالى:}َوَلتَْعلَُمنَّ أٌَُّنَا أََشدُّ َعذَابًا َوأَْبمَى{ ]طه :  
 .(ٕ)أنا أو رب موسى أشد عذابًا من اآلخر، وأدوم له؟"

 .(ٖ)أنا أو موسى" لال الطبري:" ٌمول: ولتعلمنَّ أٌها السحرة أٌنا أشّد عذابا لكم، وأدوم، 
أنتم تمولون : إنً ولومً على ضبللة ، وأنتم مع موسى ولومه على  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)الهدى. فسوؾ تعلمون من ٌكون له العذاب وٌبمى فٌه "
 .(٘)لال السدي:" فمتلهم ولطعهم" 

 .(ٙ)لال ابن عباس:"كانوا فً أّول النهار سحرة، وفً آخر النهار شهداء"
 [:2ٔ-2ٙات:]فوابد اآلٌ

 الشعور بالخوؾ واإلحساس به عند معاٌنة أسبابه ال ٌمدح فً اإلٌمان. -ٔ
 تمرٌر أم ما ٌظهر السحرة من تحوٌل الشًء إلى آخر إنما هو مجرد تخٌٌل ال حمٌمة له. -ٕ
 حرمة السحر ألنه تزوٌر وخداع. -ٖ
 لوة تؤثٌر المعجزة فً نفس السحرة لما ظهر لهم من الفرق بٌن اآلٌة والسحر. -ٗ
 شجاعة المإمن ال ٌرهبها خوؾ بمتل وال بصلب  -٘
 بٌان سنته تعالى فً أن الحك والباطل إذا التمٌا فً أي مٌدان فالؽلبة للحك دابما -ٙ
جمال األسلوب المرآنً فً اآلٌة الكرٌمة فً تصوٌر هذا المشهد العظٌم، إذ ان المعنى:  -2

ة موسى علٌه السبلم فؤلماها فصارت حٌة فإذا هً... إلخ، وإنما حذؾ لئلٌذان بمسارع
إلى اإللماء وبؽاٌة سرعة االنمبلب كؤن لمفها لما ٌؤفكون لد حصل متصبل باألمر 
باإللماء، وصٌؽة المضارع الستحضار الصورة الؽرٌبة، واللمؾ كاللمفان التناول 

 .(2)بسرعة
فضل العلم وأنه سبب الهداٌة فإٌمان السحرة كان ثمرة العلم، إذ عرفوا أن ما جاء به  -1

 وسى لٌس سحرا وإنما هو آٌة له من هللا فآمنوا.م
كان إٌمان السحرة مدعاة الفتضاح فرعون، ألنهم كانوا علماء لهم مكانتهم، فكان  -5

 .إلٌمانهم ضجة كبرى، أحدثت فً حاشٌة فرعون هزة عنٌفة، وزلزاالً كبٌراً 
ى إسماط ربوبٌة فرعون، وأن سبب اإلٌمان هو ما رأوه من معجزة الرسولٌن: موس -ٓٔ

 وهارون علٌهما السبلم.
 أن الملوب المظلمة بالكفر ولجرابم أصحابها ال ٌتورعون عن الكذب واتهام األبرٌاء. -ٔٔ
 أن الطؽاة استعبدوا أتباعهم عن طرٌك المهر والعنؾ. -ٕٔ

 
 المرآن

ْنَت لَاٍض إِنََّما تَْمِضً َهِذِه }لَالُوا لَْن نُْإثَِرَن َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َوالَِّذي فََطَرنَا فَاْلِض َما أَ 
ْنٌَا )  [6ٕ({ ]طه : 6ٕاْلَحٌَاةَ الدُّ

 التفسٌر:
لال السحرة لفرعون: لن نفضلن، فنطٌعن، ونتبع دٌنن، على ما جاءنا به موسى من البٌنات 
ل ربوبٌتن المزعومة على ربوبٌة هللِا  الدالة على صدله ووجوب متابعته وطاعة ربه، ولن نَُفّضِ

خلمنا، فافعل ما أنت فاعل بنا، إنما سلطانن فً هذه الحٌاة الدنٌا، وما تفعله بنا، ما هو إال الذي 
 عذاب منتٍه بانتهابها.

                                                                                                                                                                              

 .ٖٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ/٘انظر: روح المعانً: (2)



ٕٔ 
 

ٌِّنَاِت{ ]طه :   [، أي:" لال السحرة: 2ٕلوله تعالى:}لَالُوا لَْن نُْإثَِرَن َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَ
جاءنا من هللا على ٌد موسى ولو كان فً ذلن  لن نختارن ونفّضلن على الهدى واإلٌمان الذي

 .(ٔ)هبلكنا"
لال الطبري:" لالت السحرة لفرعون لما توعدهم بما توعدهم به }لَْن نُْإثَِرَن{ فنتبعن  

ونكذب من أجلن موسى }َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلَبٌِّنَاِت{، ٌعنً: من الحجج واألدلة على حمٌمة ما 
 .(ٕ)دعاهم إلٌه موسى"

 .(ٖ)أي: على هللا على ما جاءنا من الحجج مع بٌنة" ال وهب:"ل 
ل ربوبٌتن المزعومة على 2ٕلوله تعالى:}َوالَِّذي فََطَرنَا{ ]طه :   [، أي:" ولن نُفَّضِ

 .(ٗ)ربوبٌة هللاِ الذي خلمنا"
 .(٘)لال الطبري:" لالوا: ولن نإثرن على الذي خلمنا" 
 .(ٙ)لذي فطرنا"لال األخفش:" ٌمول: "لن نإثرن على ا 
، ولو أرادوا بمولهم }والذي «وعلى الذي»فً موضع خفض: « الذي»لال الفراء:" فـ 

 .(2)فطرنا{ المسم بها، كانت خفضا وكان صوابا، كؤنهم لالوا: لن نإثرن وهللا"
 .(1)[، أي:" فافعل ما أنت فاعل بنا"2ٕلوله تعالى:}فَاْلِض َما أَْنَت لَاٍض{ ]طه :  
 .(5)" افعل ما شبت"لال الفراء: 
 .(ٓٔ)ٌمول: فاصنع ما أنت صانع، واعمل بنا ما بدا لن" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أي: اصنع ما بدا لن" لال وهب:" 
ْنٌَا{ ]طه :   ٌَاةَ الدُّ [، أي:" إنما سلطانن فً هذه الحٌاة 2ٕلوله تعالى:}إِنََّما تَْمِضً َهِذِه اْلَح

 .(ٕٔ)ب منتٍه بانتهابها"الدنٌا، وما تفعله بنا، ما هو إال عذا
 .(ٖٔ)ٌمول: إنما تمدر أن تعذّبنا فً هذه الحٌاة الدنٌا التً تفنى" لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)أي: لٌس لن سلطان إال فٌها، ثم ال سلطان لن بعده" لال وهب:" 
كانوا اثنٌن وسبعٌن: االثنان من  -ٌعنى رإسهم -روى أن السحرة لال الزمخشري:" 

نى إسرابٌل، وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. وروى أنهم لالوا المبط، والسابر من ب
لفرعون: أرنا موسى نابما ففعل، فوجدوه تحرسه عصاه، فمالوا: ما هذا بسحر الساحر، ألن 

 .(٘ٔ)الساحر إذا نام بطل سحره، فؤبى إال أن ٌعارضوه"
 

 المرآن
ٌٌْر َوأَْبمَى ) }إِنَّا آَمنَّا بَِربِّنَا ِلٌَْغِفَر لَنَا َخَطاٌَانَا ُ َخ ْحِر َوَّللاَّ ٌِْه ِمَن الّسِ ({ ]طه : 6َٖوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَ

6ٖ] 

                                                             

 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .]بتصرؾ[ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .12ٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٖٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .22/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)



ٖٔ 
 

 التفسٌر:
ْلنا رسوله وعملنا بما جاء به; لٌعفو ربُّنا عن ذنوبنا، وما أكرهتنا علٌه ِمن  إنَّا آمنا بربنا وصدَّ

لمن أطاعه، وأبمى جزاء  -ٌا فرعون  -عمل السحر فً معارضة موسى. وهللا خٌر لنا منن 
 عذابًا لمن عصاه وخالؾ أمره.

ْحِر{ ]طه :   ٌِْه ِمَن الّسِ [، 2ٖلوله تعالى:}إِنَّا آَمنَّا ِبَربِّنَا ِلٌَْؽِفَر لََنا َخَطاٌَاَنا َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَ
ْلنا رسوله وعملنا بما جاء به; لٌعفو ربُّنا عن ذنوبنا، وما أك رهتنا علٌه أي:" إنَّا آمنا بربنا وصدَّ

 .(ٔ)ِمن عمل السحر فً معارضة موسى"
لال الطبري:" إنا ألررنا بتوحٌد ربنا، وصدلنا بوعده ووعٌده، وأن ما جاء به موسى  

حك، لٌعفو لنا عن ذنوبنا فٌسترها علٌنا، ولٌؽفر لنا ذنوبنا، وتعلمنا ما تعلمناه من السحر، وعملنا 
 .(ٕ)وذُكر أن فرعون كان أخذهم بتعلٌم السحر"به الذي أكرهتنا على تعلُّمه والعمل به، 

ْحِر{، لال: ؼلمان دفعهم فرعون إلى عن ابن عباس: لوله: "  ٌِْه ِمَن الّسِ }َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَ
 .(ٖ)السحرة، تعلمهم السحر بالفََرما"

أمرهم بتعلم السحر، لال: تركوا كتاب هللا، وأمروا لومهم بتعلٌم  لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)السحر"
ٌٌْر َوأَْبمَى{ ]طه :   ُ َخ جزاء  -ٌا فرعون  -[، أي:" وهللا خٌر لنا منن 2ٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(٘)لمن أطاعه، وأبمى عذابًا لمن عصاه وخالؾ أمره"
لال الطبري:" ٌمول: وهللا خٌر منن ٌا فرعون جزاء لمن أطاعه، وأبمى عذابا لمن  

 .(ٙ)عصاه وخالؾ أمره"
 .(2): خٌر منن ثوابا، وأبمى عذابا" ق:"لال ابن إسحا 
ٌٌْر َوأَْبمَى{، لاال: خٌرا منن إن عن   ُ َخ عن دمحم بن كعب، ودمحم بن لٌس فً لول هللا:"}َوَّللاَّ

 .(1)أطٌع، وأبمى منن عذابا إن عُصً"
 

 المرآن
 [6ٗ({ ]طه : 6َٗواَل ٌَْحٌَى )}إِنَّهُ َمْن ٌَؤِْت َربَّهُ ُمْجِرًما فَِإنَّ لَهُ َجَهنََّم اَل ٌَُموُت فٌَِها 

 التفسٌر:
إنه من ٌؤت ربه كافًرا به فإن له نار جهنم ٌُعَذَّب بها، ال ٌموت فٌها فٌسترٌح، وال ٌحٌا حٌاة 

 ٌتلذذ بها.
ٌَؤِْت َربَّهُ ُمْجِرًما{ ]طه :    .(5)[، أي:" إنه من ٌؤت ربه كافًرا به"2ٗلوله تعالى:}إِنَّهُ َمْن 
 .(ٓٔ)مشركا" "لال ٌحٌى : ٌعنً: 
 .(ٔٔ)لال الطبري: أي:" مكتسبا الكفر به" 
 .(ٕٔ)أي: مشركا، ٌعنً: مات على الشرن" لال البؽوي:" 
 .(ٔ)أي: من ٌؤت موعد ربه ]مجرما[" لال المرطبً:" 

                                                             

 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٔلمٌسر:التفسٌر ا (٘)
 .ٖٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)



ٔٗ 
 

 .(ٕ)[، أي:" فإن له نار جهنم ٌُعَذَّب بها"2ٗلوله تعالى:}فَإِنَّ لَهُ َجَهنََّم{ ]طه :  
 .(ٖ)إن له جهنم مؤوى ومسكنا، جزاء له على كفره"لال الطبري: أي:" ف 
[، أي:" ال ٌموت فٌها فٌسترٌح، وال 2ٗلوله تعالى:}اَل ٌَُموُت فٌَِها َواَل ٌَْحٌَى{ ]طه :  

 .(ٗ)ٌحٌا حٌاة ٌتلذذ بها"
لال الطبري:"}اَل ٌَُموُت{ فتخرج نفسه، }َوال ٌَْحٌَا{ فتستمر نفسه فً ممرها فتطمبن،  

 .(٘)بالحناجر منهم"ولكنها تتعلك 
 .(ٙ)}ال ٌموت فٌها{ فٌسترٌح، }وال ٌحٌا{ حٌاة ٌنتفع بها" لال البؽوي:" 

 
 المرآن

َرَجاُت اْلعُلَى ) اِلَحاِت فَؤُولَئَِن لَُهُم الدَّ ( َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن 6٘}َوَمْن ٌَؤْتِِه ُمْإِمنًا لَْد َعِمَل الصَّ
 [ 6ٙ - 6٘({ ]طه : 6ٙفٌَِها َوذَِلَن َجَزاُء َمْن تََزكَّى ) تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌنَ 

 التفسٌر:
ومن ٌؤت ربه مإمنًا به لد عمل األعمال الصالحة فله المنازل العالٌة فً جنات اإللامة الدابمة، 
تجري من تحت أشجارها األنهار ماكثٌن فٌها أبًدا، وذلن النعٌم الممٌم ثواب من هللا لمن طهَّر 

ن الدنس والخبث والشرن، وعبد هللا وحده فؤطاعه واجتنب معاصٌه، ولمً ربه ال ٌشرن نفسه م
 بعبادته أحًدا من خلمه.

اِلَحاِت{ ]طه :  [، أي:" ومن ٌؤت ربه  2٘لوله تعالى:}َوَمْن ٌَؤْتِِه ُمْإِمًنا لَْد َعِمَل الصَّ
 .(2)مإمنًا به لد عمل األعمال الصالحة"

ال ٌُشرن به،  لد عمل ما أمره به ربه، وانتهى عما نهاه لال الطبري: أي:" موحدا  
 .(1)عنه"

 .(5)}مإمنا{، أي:" مات على اإلٌمان"لال البؽوي:  
اِلَحاِت{، لال السمعانً:}   .(ٓٔ)"أي: أدى الفرابض "لَْد َعِمَل الصَّ
ٌمت علٌه وٌوافٌه مصدلا به، ولد عمل الطاعات وما أمر به ونهً  لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)عنه"
لال الحسن: "من أدى الفراض فمد استكمل اإلٌمان، ومن لم ٌإد الفرابض فلم ٌستكمل  
 .(ٕٔ)"اإلٌمان

ساكنة الهاء، وٌختلسها أبو جعفر، ولالون وٌعموب، ولرأ « ومن ٌؤته»لرأ أبو عمرو: 
 .(ٖٔ)اآلخرون باإلشباع

 .(ٗٔ)أي:" فله المنازل العالٌة" [، 2٘لوله تعالى:}فَؤُولَبَِن لَُهُم الدََّرَجاُت اْلعُلَى{ ]طه : 
 .(ٔ)لال الطبري:" ٌمول: فؤولبن الذٌن لهم درجات الجنة العلى" 

                                                                                                                                                                              

 .2ٕٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٙ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٙ/٘تفسٌر البؽوي:انظر:  (ٖٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)أي: الرفٌعة التً لصرت دونها الصفات" لال المرطبً:" 
[، أي:" فً جنات اإللامة  2٘لوله تعالى:}َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]طه : 

 .(ٖ)ي من تحت أشجارها األنهار"الدابمة، تجر
لال الطبري:" ٌعنً: جنات إلامة ال ظعن عنها وال نفاد لها وال فناء، تجري من تحت 

 .(ٗ)أشجارها األنهار"
أي ]تجري[ من تحت ؼرفها وسررها }األنهار{ من الخمر والعسل  لال المرطبً:" 

 .(٘)اإللامة"«: العدن»واللبن والماء، و
 .(ٙ)[، أي:" ماكثٌن فٌها أبًدا" 2ٌَ٘ن فٌَِها{ ]طه : لوله تعالى:}َخاِلدِ 

 .(2)لال ٌحٌى:" ال ٌموتون وال ٌخرجون منها"
 .(1)لال الطبري:" ٌعنً: ماكثٌن فٌها إلى ؼٌر ؼاٌة محدودة"

ر من  2ٙلوله تعالى:}َوذَِلَن َجَزاُء َمْن تََزكَّى{ ]طه :  [، أي:" أي وذلن ثواب من تطهَّ
 .(5)"دنْس الكفر والمعاصً

 .(ٓٔ)لال ٌحٌى:" ٌعنً: من آمن"
 .(ٔٔ)من عمل صالحا" ولال لتادة:"

 .(ٕٔ)أي:" تطهر من الذنوب"لال البؽوي:  
 .(ٖٔ)ولال الكلبً: "أعطى زكاة نفسه ولال ال إله إال هللا" 

ٌمول: وهذه الدرجات العُلى التً هً جنات عدن على ما وصؾ جّل  لال الطبري:"
من تطهر من الذنوب، فؤطاع هللا فٌما أمره، ولم ٌدنس نفسه  جبلله ثواب من تزكى، ٌعنً:

 .(ٗٔ)بمعصٌته فٌما نهاه عنه"
تطهر من أدناس الذنوب، لٌل فً هذه اآلٌات الثبلث: هً حكاٌة  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘ٔ)لولهم. ولٌل: خبر من هللا، ال على وجه الحكاٌة"
من لال هذا من لول السحرة، لال المرطبً:" أي: من تطهر من الكفر والمعاصً. و 

لال: لعل السحرة سمعوه من موسى أو من بنً إسرابٌل إذ كان فٌهم بمصر ألوام، وكان فٌهم 
أٌضا المإمن من آل فرعون. للت: وٌحتمل أن ٌكون ذلن إلهاما من هللا لهم أنطمهم بذلن لما 

 .(ٙٔ)آمنوا، وهللا أعلم"
: "إن أهل الدرجات العلى لٌراهم من عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2ٔ)تحتهم كما ترون الكوكب الدري فً أفك من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما"
                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٕٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٓ/ٕة التفاسٌر:صفو (5)
 .1ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .1ٕٙ/٘حكاه عنه البؽوي فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .22/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)
 .2ٕٕ/ٔٔتفسر المرطبً: (ٙٔ)
، ٔٗٔ/  ٓٔوالترمذي فً المنالب، منالب أبً بكر رضً هللا عنه:  ،1/  ٙأخرجه أبو داود فً الحروؾ: (2ٔ)

/  ٔ( 5ٙ، ولال: "هذا حدٌث حسن"، ابن ماجه فً الممدمة، باب فضابل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برلم )ٕٗٔ
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عن أبً المتوكل الناجً لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " الدرجة فً الجنة فوق الدرجة كما 
لٌرفع بصره فٌلمع له برق ٌكاد أن ٌختطؾ بصره، فٌفزع لذلن  بٌن السماء واألرض، وإن العبد

فٌمول: ما هذا؟ فٌمال: هذا نور أخٌن فبلن، فٌمول: أخً فبلن، كنا فً الدنٌا نعمل جمٌعا، ولد 
فضل علً هكذا، فٌمال له: إنه كان أحسن منن عمبل، لال: ثم ٌجعل فً للبه الرضى حتى 

 .(ٔ)ٌرضى "
فل أهل الجنة درجة، للذي ٌنظر فً ملكه مسٌرة ألؾ سنة عن ابن عمر لال: "إن أس 

 .(ٕ)وإن أرفع أهل الجنة درجة للذي ٌنظر إلى هللا ؼدوة وعشٌا"
 [:2ٙ-2ٕفوابد اآلٌات:]

ال ٌإثر الكفر على اإلٌمان والباطل على الحك والخرافة على الدٌن الصحٌح إالّ أحمك  -ٔ
 جاهل.

 ٌصبر علٌه بالنظر إلى عذاب اآلخرة.تمرٌر مبدأ أن عذاب الدنٌا ٌتحمل و -ٕ
اإلكراه نوعان: ما كان بالضرب الذي ال ٌطاق ٌؽفر لصاحبه وما كان لمجرد تهدٌد ومطالبة  -ٖ

 فإنه ال ٌؽفر إالّ بالتوبة الصادلة وإكراه السحرة كان من النوع اآلخر.
 خرة.بٌان جزاء كل من الكفر والمعاصً، واإلٌمان والعمل الصالح فً الدار اآل -ٗ
 

 المرآن
ٌْنَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي فَاْضِرْب لَُهْم َطِرٌمًا فًِ اْلبَْحِر ٌََبًسا اَل تََخاُف َدَرًكا َواَل  }َولَمَْد أَْوَح

 [66({ ]طه : 66تَْخَشى )
 التفسٌر:

لهم فً  ، فاتِِّخذْ « مصر»ولمد أوحٌنا إلى موسى: أن اخُرج لٌبل بعبادي من بنً إسرابٌل من 

البحر طرٌمًا ٌابًسا، ال تخاؾ من فرعون وجنوده أن ٌلحموكم فٌدركوكم، وال تخشى فً البحر 
 ؼرلًا.

َنا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعَباِدي{ ]طه : لوله تعالى:  ٌْ [، أي:" ولمد أوحٌنا إلى 22}َولَمَْد أَْوَح
 .(ٖ)«"مصر»موسى: أن اخُرج لٌبل بعبادي من بنً إسرابٌل من 

[، أي:" فاتِِّخْذ لهم فً البحر 22}فَاْضِرْب لَُهْم َطِرٌمًا فًِ اْلبَْحِر ٌَبًَسا{ ]طه : لوله تعالى: 
 .(ٗ)طرٌمًا ٌابًسا"

ولؾ موسى ببنً إسرابٌل ، البحر أمامهم ، وفرعون وراءهم ، فعند  لال ابن كثٌر:" 
ْحِر ٌَبًَسا { فضرب البحر بعصاه ، ولال : ذلن أوحى هللا إلٌه أن } اْضِرْب لَُهْم َطِرٌمًا فًِ اْلبَ 

[ أي : الجبل العظٌم. ٖٙ، } فَاْنفَلََك فََكاَن كُلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظٌِم { ]الشعراء : «انفلك بإذن هللا»
 .(٘)فؤرسل هللا الرٌح على أرض البحر فلفحته حتى صار ٌابسا كوجه األرض"

[، أي:" ال تخاؾ من فرعون وجنوده 22اَل تَْخَشى{ ]طه : }اَل تََخاُؾ َدَرًكا وَ لوله تعالى: 
 .(ٙ)أن ٌلحموكم فٌدركوكم، وال تخشى فً البحر ؼرلًا"

بنً إسرابٌل لالوا لموسى: هذا فرعون لد لحمنا بالجنود وهذا البحر لد  لال مماتل:" 
 .(ٔ)ؼشٌنا فلٌس لنا منفذ"

                                                                                                                                                                              

. ٖٖٙ/  ٕ، وأشار إلٌه الدارمً فً الرلاق، باب فً ؼرؾ الجنة: 2ٕ/  ٖ، واإلمام أحمد فً المسند: 2ٖ
]واللفظ له[، وفٌه عطٌة العوفً، ولد تابعه أبو الودان 55/  ٗٔ، وفً شرح السنة: 1ٕٙ/٘والبؽوي فً تفسٌره:

 .ٕٙ/  ٖعند اإلمام أحمد: 
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٔمٌسر:التفسٌر ال (ٗ)
 .2ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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عون ، } َوال تَْخَشى { ٌعنً : من البحر }ال تََخاُؾ َدَرًكا { أي : من فر لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)أن ٌؽرق لومن"

 
 المرآن

 [66({ ]طه : 66}فَؤَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشٌَُهْم ِمَن اْلٌَّمِ َما َغِشٌَُهْم )
 التفسٌر:

فؤسرى موسى ببنً إسرابٌل، وعبر بهم طرًٌما فً البحر، فؤتبعهم فرعون بجنوده، فؽمرهم من 
 ماء ما ال ٌعلم كنهه إال هللا، فؽرلوا جمًٌعا ونجا موسى ولومه.ال

[، أي:" فؤسرى موسى ببنً إسرابٌل، 21لوله تعالى:}فَؤَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه{ ]طه :  
 .(ٖ)وعبر بهم طرٌمًا فً البحر، فؤتبعهم فرعون بجنوده"

[، أي:" فؽمرهم من الماء ما ال ٌعلم 21ُهْم{ ]طه : لوله تعالى:}فَؽَِشٌَُهْم ِمَن اْلٌَّمِ َما َؼِشٌَ  
 .(ٗ)كنهه إال هللا"

 .(٘)ٌعنى: الؽرق" لال مماتل:" 
}فَؽَِشٌَُهْم ِمَن اْلٌَّمِ {، أي: البحر }َما َؼِشٌَُهْم{، أي : الذي هو معروؾ  لال ابن كثٌر:" 

َواْلُمْإتَِفَكةَ أَْهَوى فَؽَشَّاَها ومشهور. وهذا ٌمال عند األمر المعروؾ المشهور ، كما لال تعالى : } 
 : (ٙ)[ ، وكما لال الشاعر ٗ٘،  َٖ٘ما َؼشَّى { ]النجم : 

 أنَا أبُو النَّْجم وِشْعري ِشْعري
 .(2)أي : الذي ٌعرؾ ، وهو مشهور."

 
 المرآن

 [66({ ]طه : 66}َوأََضلَّ فِْرَعْوُن لَْوَمهُ َوَما َهَدى )
 التفسٌر:

 ا زٌَّنه لهم من الكفر والتكذٌب، وما سلن بهم طرٌك الهداٌة.وأضلَّ فرعون لومه بم
لال مماتل:أي:" المبط، ما هداهم، وذلن أن فرعون لال لمومه فً حم المإمن: }َما أُِرٌكُْم  

َشاِد{ ]ؼافر :   .(1)[، فؤضلهم ولم ٌهدهم"5ٕإِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِدٌكُْم إِالَّ َسبٌَِل الرَّ
وجاوز فرعون بمومه عن سواء السبٌل، وأخذ بهم على ؼٌر  ل:"لال الطبري:ٌمو 

استمامة، وذلن أنه سلن بهم طرٌك أهل النار، بؤمرهم بالكفر باهلل، وتكذٌب رسله، وما سلن بهم 
الطرٌك المستمٌم، وذلن أنه نهاهم عن اتباع رسول هللا موسى، والتصدٌك به، فؤطاعوه، فلم 

 .(5)تدوا باتباعهم إٌاه"ٌهدهم بؤمره إٌاهم بذلن، ولم ٌه

                                                                                                                                                                              

 .ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
، "تفسٌر المرآن 5٘/ ٗ، "الكشاؾ" 2٘/ 5 ، "األؼانً"5ٖٗ/ ٔهذا الرجز ألبً النجم. انظر: "الخزانة" (ٙ)

 .2ٖٖ/ ٖ، "الخصابص" ٓٔ/ ٔ، "المصنؾ" 21ٔ/ ٖالعظٌم" 
 وأبو النجم: هو الفضل بن لدامة، من رّجاز اإلسبلم وهو الذي ٌمول:

 أنا أبو النجم وشعري شعري ... هلل دّري ما ٌجٌش صدري
، والشعر ٓٙٔ: ٔولتهم انظر: )الكنى واأللماب كان من شعراء زمان الدولة األموٌة، ومات فً أواخر أٌام د

 .ٕٓٙ/ ٕوالشعراء البن لتٌبة 
 .2ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
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أي: أضلهم عن الرشد، وما هداهم إلى خٌر وال نجاة ألنه لدر أن موسى  لال النحاس:" 
ملسو هيلع هللا ىلص ومن تبعه ال ٌفوتونه ألن بٌن أٌدٌهم البحر، فلما ضرب موسى ملسو هيلع هللا ىلص البحر بعصاه انفلك منه اثنا 

كالجبال. فؤخذ كل سبط طرٌما، فلما ألبل فرعون ورأى  عشر طرٌما، وبٌن الطرق الماء لابما
الطرق فً البحر والماء لابما أوهمهم أن البحر فعل ذلن لهٌبته فدخل هو وأصحابه فانطبك 

 .(ٔ)البحر علٌهم"
وكما تمدمهم فرعون فسلن بهم فً الٌم فؤضلهم وما هداهم إلى سبٌل  لال ابن كثٌر:" 

ٌَاَمِة فَؤَْوَرَدهُُم النَّاَر َوِببَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد { ]هود : الرشاد ، كذلن } ٌَْمُدُم لَْومَ   .(ٕ)["51هُ ٌَْوَم اْلِم
لوله: }َوما َهدى{، تهكم به فً لوله :}َوما أَْهِدٌكُْم إِالَّ َسبٌَِل  لال الزمخشري:" 
شاد{"  .(ٖ)الرَّ

 
 المرآن

ٌْنَاكُْم ِمْن  ٌْكُُم اْلَمنَّ }ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل لَْد أَْنَج ْلنَا َعلَ ٌَْمَن َونَزَّ كُْم َوَواَعْدنَاكُْم َجانَِب الطُّوِر اْْلَ َعُدّوِ
 [6ٓ({ ]طه : 6َٓوالسَّْلَوى )

 التفسٌر:
ٌا بنً إسرابٌل اذكروا حٌن أنجٌناكم ِمن عدوكم فرعون، وَجعَْلنا موعدكم الجانب األٌمن من 

ٌكم فً التٌه ما تؤكلونه، مما ٌشبه الصَّمػ طعمه جبل الطور إلنزال التوراة علٌكم، ونزلنا عل
 كالعسل، والطٌر الذي ٌشبه السَُّماَنى.

كُْم{ ]طه :   ٌْنَاكُْم ِمْن َعُدّوِ [، أي:" ٌا بنً إسرابٌل 1ٓلوله تعالى:}ٌَا بَنًِ إِْسَراِبٌَل لَْد أَْنَج
 .(ٗ)اذكروا حٌن أنجٌناكم ِمن عدوكم فرعون"

لى نعمه على بنً إسرابٌل العظام ، ومننه الجسام ، حٌث ٌذكر تعا لال ابن كثٌر:" 

اهم من عدوهم فرعون ، وألر أعٌنهم منه ، وهم ٌنظرون إلٌه وإلى جنده لد ؼرلوا فً  نَجَّ
صبٌحة واحدة ، لم ٌنج منهم أحد ، كما لال تعالى: } َوأَْؼَرْلنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنظُُروَن { ]البمرة 

 :٘ٓ"](٘). 
خطاب لهم بعد إنجابهم من البحر وإهبلن آل {، "ٌا بَنًِ إِْسرابٌِل لال الزمخشري:} 

فرعون. ولٌل: هو للذٌن كانوا منهم فً عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مّن هللا علٌهم بما فعل بآبابهم والوجه 
 .(ٙ)هو األّول، أى: للنا ٌا بنى إسرابٌل، وحذؾ المول كثٌر فً المرآن"

لما لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة والٌهود تصوم عاشوراء ، فسؤلهم »ابن عباس لال : عن 
فمالوا : هذا الٌوم الذي أظفر هللا فٌه موسى على فرعون ، فمال : " نحن أولى بموسى 

 .(2)«فصوموه"
 .(1)«أنجٌتكم»ولرئ: 

[، أي:" وَجعَْلنا موعدكم الجانب 1َٓمَن{ ]طه : لوله تعالى:}َوَواَعْدنَاكُْم َجاِنَب الطُّوِر اأْلٌَْ  
 .(5)األٌمن من جبل الطور إلنزال التوراة علٌكم"

أي: أمرنا موسى ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤمركم بالخروج معه لٌكلمه بحضرتكم فتسمعوا  لال النحاس:" 
 .(ٔ)الكبلم"

                                                             

 .2ٖ/ٖإعراب المرآن: (ٔ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .21/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٓ/٘ن كثٌر:تفسٌر اب (٘)
 .25/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .(ٖٓٔٔ( ، وصحٌح مسلم برلم )2ٖ2ٗصحٌح البخاري برلم )(2)
 .25/ٖانظر: الكشاؾ: (1)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ن فرعون إلى جانب ثم إنه تعالى واعد موسى وبنً إسرابٌل بعد هبل لال ابن كثٌر:" 
الطور األٌمن ، وهو الذي كلمه تعالى علٌه ، وسؤل فٌه الرإٌة ، وأعطاه التوراة هنان. وفً 

 .(ٕ)ؼُُضون ذلن َعبََد بنو إسرابٌل العجل ، كما ٌمصه تعالى لرٌبا"
ٌَْمن» ولرئ:   .(ٖ) بالجر، على الجوار« اأْلَ

ٌْكُُم اْلَمنَّ   ْلنَا َعلَ ْلَوى{ ]طه : لوله تعالى:}َوَنزَّ [، أي:" ونزلنا علٌكم فً التٌه ما 1َٓوالسَّ
مػ طعمه كالعسل، والطٌر الذي ٌشبه السَُّمانَى"  .(ٗ)تؤكلونه، مما ٌشبه الصَّ

فالمن : حلوى كانت تنزل علٌه من السماء. والّسلوى : طابر ٌسمط  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)من هللا ورحمة بهم ، وإحسانًا إلٌهم"علٌهم ، فٌؤخذون من كل ، لدر الحاجة إلى الؽد ، لطًفا 

 على ألوال: ،تعٌٌنهو «المن»معنى فً أهل التفسٌر واختلؾ 
،  وعلى هذا أكثر (5)، والضحان(1)، وابن عامر(2)لاله ابن عباس، (ٙ)أنه الترنجبٌنأحدها: 

 .(ٓٔ)المفسرٌن
 .(ٔٔ)الثانً: أنه صمؽة حلوة. لاله مجاهد

، ومنه لول أمٌة بن الصلت فً وصؾ تٌه بنً (ٖٔ)، وعامر(ٕٔ)زٌدالثالث:أنه العسل. لاله ابن 
 :(ٗٔ)اسرابٌل وما رزلوا فٌه

 فرأى هللا أنهم بَمِضٌٍع      ال بذي َمْزرعٍ وال معمورا
 فَنَساها علٌهم ؼادٌات      ومرى مزنهم خبلٌا وخورا 

 عسبل ناِطفا وماء فراتا     وحلٌبا ذا بهجة مثمورا
اللبن، فجعل المن الذي كان ٌنزل علٌهم عسبل ناطفا، والناطؾ : هو  المثمور : الصافً من

 .(٘ٔ)الماطر
، ومنه لول (ٙٔ)حكاه الطبريالرابع: أنه الذي ٌسمط على الثمام والعَُشر، وهو حلو كالعسل، 

 : (2ٔ)األعشى

                                                                                                                                                                              

 .2ٖ/ٖإعراب المرآن: (ٔ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .25/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
، وهو طل ٌنزل من الهواء وٌجتمع على أطراؾ 5ٙ/ ٓٔ(وٌصح بالتاء )الترنجبٌن( راجع لسان العرب: ٙ)

 الشجر فً بعض البلدان، ولٌل: هو ندى شبٌه العسل جامد متحبب ٌنزل من السماء، ولٌل: ٌشبه الكمؤة.
 .5ٖ/ٕ(:ص:52ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖ/ٕ(:ص:522(أنظر: تفسٌر الطبري)1)
( : الى ابن عباس ومماتل، وذكر 2ٔ/ ٔ، ونسبه فً زاد المسٌر )ٕٓٓ/ٔنمله الثعلبً عنه، انظر: تفسٌره: ( 5)

 بمٌة األلوال.
، وأبو حٌان فً ٙٓٗ/ٔ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 52/ٔ(كما أفاده البؽوي فً معالم التنزٌل: ٓٔ)

. ولال به ابن 5ٕٔ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 2ٔٗ، والخازن فً لباب التؤوٌل: ٕٗٔ/ٔالبحر المحٌط: 
، ولال به أٌضاً: ابن لتٌبة فً تفسٌر 1ٗ/ٔعباس فً رواٌة عنه ومماتل كما فً زاد المسٌر البن الجوزي: 

، والواحدي فً 1ٕٕ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٕٔٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: 5ٗؼرٌب المرآن: 
، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 5ٖ/ٔ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٕٗٔ/ٔلوجٌز: ، وإٗٔ/ٔكتابٌه الوسٌط: 

 .ٗٓٔ/ٔ، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: 2٘/ٔ
 .5ٕ/ٕ(:ص:52ٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕ/ٕ(:ص:52ٓ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕ-5ٔ/ٕ(:ص:5ٙ2(، و)5ٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 . ٖ٘ - ٖٗ(دٌوانه : ٗٔ)
 .5٘-5ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .5ٗ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .12(دٌوانه : 2ٔ)
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 لو أُطِعموا المن والسلوى مكانَهُم       ما أبصر الناس ُطعما فٌهُم نجعا 
 .(ٔ)ز الرلاق. لاله وهبالخامس: أنه خب

 .(ٕ)السادس: أنه الزنجبٌل. لاله السدي
 .(ٖ): " الكمؤة من المن، وماإها شفاء للعٌن "-ملسو هيلع هللا ىلص-السابع: أنه الكمؤة. ومنه حدٌث الرسول

لال ابن عطٌة:" فمٌل: أراد علٌه السبلم أن الكمؤة نفسها مما أنزل نوعها على بنً  
 .(ٗ)إسرابٌل"

، ومنه (٘)ن: أن }المن{، مصدر ٌعم جمٌع ما من هللا به على عباده من ؼٌر تعب وال زرعالثام
لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل : " اْلَكْمؤَةُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزَل هللاُ 

ٌِْن"تَبَاَرَن َوتََعالَى َعلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل، َوَماإُ  "اْلَكْمؤَةُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزلَهُ :فً رواٌة  (ٙ)َها ِشفَاٌء ِلْلعَ
ٌِْن"   .(2)هللاُ َعلَى ُموَسى، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ

فمٌل: "أراد أنه ال تعب فً الكمؤة وال جذاذ وال حصاد، فهً منة دون تكلؾ، من جنس  
 .(1)َمّنِ بنً إسرابٌل فً أنه كان دون تكلؾ"

: "كل ما امتن هللا به علٌهم من طعام وشراب، هو «المن»أن  -وهللا أعلم -والصواب 
وؼٌر ذلن، مما لٌس لهم فٌه عمل وال كد، فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحبلوة، 
وإن مزج مع الماء صار شرابا طٌبا، وإن ركب مع ؼٌره صار نوعا آخر، ولكن لٌس هو 

 .(ٓٔ); وهذا الرأي ٌعضده الحدٌث السابك(5)ده"المراد من اآلٌة وح
كما ٌمكن إرجاع المن بؤنه مادة صمؽٌة جوٌة تنزل على شجر البادٌة تشبه الدلٌك المبلول 
فٌه حبلوة إلى حموضة، فإن أُِكل وحده كان طعاماً وحبلوة، وإن مزج معه الماء صار شراباً 

ً آخر ذا المول ٌمكن حمل أكثر ألوال ، وعلى ه(ٔٔ)طٌباً، وإن ركب مع ؼٌره صار نوعا
ً للمن سواء فً كٌفٌة النزول أم مكان  المفسرٌن أعبله علٌه، باعتبار كل لول منها ذكر وصفا

 وجوده أم طعمه أم طرٌمة تناوله. وهللا أعلم.
 ، على ألوال:«السلوى» :معنًواختلؾ فً  
 .(ٔ)، والضحان(ٖٔ)امر، وع(ٕٔ)طابر ناعم ٌسمى )السَُّماَنى(، لاله ابن عباسأنه أحدها: 

                                                             

 .5ٕ/ٕ(:ص52ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٖ/ٕ(:ص52ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
(رواه أحمد والشٌخان والترمذي ، من حدٌث سعٌد بن زٌد . ورواه أًٌضا أحمد والشٌخان وابن ماجه ، من ٖ)

سعٌد وجابر . ورواه أبو نعٌم فً الطب ، من حدٌث ابن عباس وعابشة . انظر مثبل ، المسند : حدٌث أبً 
 - 2ٗٔ:  ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر  1ٖٖ:  ٖ. وزاد المعاد البن المٌم  ٖٙٗٙ. والجامع الصؽٌر :  ٕٙٙٔ،  ٕ٘ٙٔ
 ، ولد ساق كثٌرا من طرله . 2ٙٔ

 .1ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
، وابن كثٌر فً تفسٌر 1ٖٔ/ٔ، ذهب إلى ذلن الزجاج فً معانً المرآن: 1ٗٔ/ٔلوجٌز: ( أنظر: المحرر ا٘)

 .ٕٕ/ٔالمرآن العظٌم: 
نبات ٌنمو فً الصحارى برًٌّا تشبه البطاطا فً شكلها ولونها بنً بلون  :(، الكمؤةُ 5ٕٗٓ( رواه مسلم )ٙ)

 األرض وتكون فً األرض من ؼٌر أن تُزرع.
 تفرد به أبو هرٌرة بل رواه ستة من الصحابة ؼٌره رضً هللا تعالى عنه.فهذا الحدٌث كما ترى لم ٌ

 (.ٕٖٙٙ( السنن الكبرى للنسابً: )2)
 .1ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
ُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزَل هللاُ تَبَاَرَن َوتَعَالَ ٓٔ) ٌِْن") ( وهو لوله ملسو هيلع هللا ىلص: " اْلَكْمؤَة ى َعلَى بَِنً إِْسَراِبٌَل، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ

ُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزلَهُ هللاُ َعلَى ُموَسى، َوَماُإَها ِشفَاٌء 5ٕٗٓرواه مسلم : (، وفً رواٌة أخرى: فً رواٌة "اْلَكْمؤَة
ٌِْن)السنن الكبرى للنسابً:   (.ِٕٖٙٙلْلعَ

، والتحرٌر والتنوٌر ٕٖٔ/ٕ، ومحاسن التؤوٌل للماسمً: ٕٕٔ/ٔالبن كثٌر:  (انظر: تفسٌر المرآن العظٌمٔٔ)
 . 5ٓ٘/ٔالبن عاشور: 

 .52/ٕ(:ص511( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٙ/ٕ(:ص515(، و)512( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
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 .(ٗ)، والربٌع(ٖ)، والسدي(ٕ)الثانً: أنه طابر شبٌه بالّسمانً. لاله ابن عباس
 .(٘)الثالث: أنه طابر سمٌن، ٌشبه الحمام. لاله وهب

، (ٙ)الرابع: أنه العسل بلؽة كنانة، وسمً به ألنه ٌسلى به، ومنه عٌن السلوان. لاله المإرج
 : (2)وأنشد لول رإبة

 السلوان ما سلٌت       ما بً ؼنى عنن وإن ؼنٌت لو أشرب
 :(5)، مستشهدا ببٌت خالد بن زهٌر الهذلً(1) واختاره أبو عبٌد

ْلَوى إِذَا َما نَشُوُرَها  َولَاَسَمها باهلل َجْهًدا أَلَْنتُُم     أَلَذُّ ِمَن السَّ
سى صلوات ذكرهم النعمة فً نجاتهم وهبلن عدوهم، وفٌما واعد مو لال الزمخشري:" 

هللا علٌه من المناجاة بجانب الطور، وكتب التوراة فً األلواح. وإنما عدى المواعدة إلٌهم ألنها 
ال بستهم واتصلت بهم حٌث كانت لنبٌهم ونمبابهم، وإلٌهم رجعت منافعها التً لام بها دٌنهم 

 .(ٓٔ)وشرعهم، وفٌما أفاض علٌهم من سابر نعمه وأرزاله"
 

 المرآن
ٌِْه َغَضِبً فَمَْد  }كُلُوا ِمنْ  ٌْكُْم َغَضبًِ َوَمْن ٌَْحِلْل َعلَ َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم َواَل تَْطغَْوا فٌِِه فٌََِحلَّ َعلَ
 [6ٔ({ ]طه : 6َٔهَوى )

 التفسٌر:
كلوا من رزلنا الطٌب، وال تعتدوا فٌه بؤن ٌظلم بعضكم بعًضا، فٌنزل بكم ؼضبً، وَمن ٌنزل به 

 .ؼضبً فمد هلن وخسر
[، أي:" وللنا لكم كلوا من الحبلل 1ٔلوله تعالى:}كُلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم{ ]طه :  

 .(ٔٔ)اللذٌذ الذي أنعمُت به علٌكم"

 .(ٕٔ)أي : كلوا من هذا الرزق الذي رزلتكم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)وللنا لكم، كلوا من تلن اللذابذ التً أنعمنا بها علٌكم" لال المراؼً:" 
ٌْكُْم َؼَضبًِ{ ]طه :   [، أي:" ال تحملنكم السعة 1ٔلوله تعالى:}َواَل تَْطَؽْوا فٌِِه فٌََِحلَّ َعلَ

 .(ٗٔ)والعافٌة على العصٌان ألمري فٌنزل بكم عذابً"

                                                                                                                                                                              

 .52/ٕ(:ص55ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .52/ٕ(:ص525( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٙ/ٕ(:ص51ٓي)(انظر: تفسٌر الطبرٖ)
 .52/ٕ(:ص51ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٙ/ٕ(:ص51ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
أ، وعن ابن األعرابً: السلوى: طابر، وهو فً  2٘/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" عن المإرج السدوسً ٙ)

 . 2ٕٙٔ/ ٕؼٌر المرآن: العسل، ونحوه عن ابن األنباري "التهذٌب" )سبل( 
 . وانظر: اللسان: مادة)سبل(، والعٌن: مادة)سلو(.ٕ٘بة: انظر دٌوانه: ( البٌت لرإ2)
 .1ٕ٘ٓ/ ٗ، وانظر "اللسان" )سبل( 2ٕٙٔ/ ٕ(أنظر: "تهذٌب اللؽة" )سبل( 1)
/ 1، "تفسٌر الطبري" 2ٕٙٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" )سبل( ٕ٘ٔ/ ٔ(ورد البٌت فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" 5)

، "اللسان" ٕٔٗ/ ٗٔ، ٘ٔ/ ٘أ، "المخصص"  2٘/ ٔتفسٌر الثعلبً" ، "1ٖٕٔ/ ٙ، "الصحاح" )سبل( ٔٗٔ
، 2ٖٓ/ ٔ، "الدر المصون" 25ٕ/ ٗ، ٕ٘ٓ/ ٔ، "البحر المحٌط" 2ٖٗ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" 1ٕٙٓ/ ٗ)سبل( 

 .1ٗ/ ٔ، "زاد المسٌر" 1ٕ/ ٘، "الخزانة" 1ٖٔ/ ٔ"فتح المدٌر" 
ذلً، فً لصة حصلت بٌنهما حول امرأة كانا ٌترددان والبٌت من لصٌدة لخالد بن زهٌر ٌخاطب أبا ذإٌب اله

علٌها، ذكرها السكري فً "شرح أشعار الهذلٌٌن". و )السلوى( هاهنا: العسل، و )الشور(: أخذ العسل من 
 مكانه.

 .25/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٙٔتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .ٕٕٕ/ٕسٌر:صفوة التفا (ٗٔ)
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أي: ال تحملكم السعة والعافٌة أن تعصوا ألن الطؽٌان: التجاوز إلى ما ال  لال النحاس:" 
 .(ٔ)ٌجب"

وال تطؽوا فً رزلً ، فتؤخذوه من ؼٌر حاجة ، وتخالفوا ما آمركم به ،  :"لال ابن كثٌر 
 .(ٕ)فؤؼضب علٌكم "

وال تطؽوا فى رزلى باإلخبلل بشكره وتعدى حدودى فٌه بالسرؾ  لال المراؼً:" 
والبطر واالستعانة به على المعاصً ومنع الحموق الواجبة فٌه فٌنزل علٌكم ؼضبى، وتجب 

 .(ٖ)علٌكم عموبتى"
طؽٌانهم فً النعمة: أن ٌتعّدوا حدود هللا فٌها بؤن ٌّكفروها وٌشؽلهم  لال الزمخشري:" 

اللهو والتنعم عن المٌام بشكرها، وأن ٌنفموها فً المعاصً: وأن ٌزووا حموق الفمراء فٌها، وأن 
 .(ٗ)ٌسرفوا فً إنفالها، وأن ٌبطروا فٌها وٌؤشروا وٌتكبروا"

ٌِْه َؼَضبًِ فَمَْد َهَوى{ ]طه : لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْحِلْل   [، أي:" ومن ٌنزل علٌه 1َٔعلَ
 .(٘)ؼضبً وعمابً فمد هلن وشمً"

 .(ٙ)ٌمول: ومن وجب علٌه عذابً فمد هلن" لال مماتل:" 
 .(2)فمد هلن صار إلى الهاوٌة وهً لعر النار" لال النحاس:أي:" 
 .(1)عن ابن عباس لوله: "}فمد هوى{، لال: شمً" 
ًّ بن ماتع : "إن فً جهنم لصًرا ٌُرمى الكافر من أعبله ، فٌهوي فً جهنم لال شُفَ  

ٌِْه َؼَضبًِ فَمَْد َهَوى {"  .(5)أربعٌن خرٌفًا لبل أن ٌبلػ الصلصال، وذلن لوله : } َوَمْن ٌَْحِلْل َعلَ
 :(ٓٔ)أن ٌسمط من جبل فٌهلن. لالت :هلن. وأصله" {، أي:َهوى}لال الزمخشري: 

 ة ... ففتّت تحتها كبدههوى من رأس مرلب
 .(ٔ)وٌمولون: هوت أّمه. أو سمط سموطا ال نهوض بعده"

                                                             

 .2ٖ/ٖإعراب المرآن: (ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[1ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٙٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .25/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٖ/ٖإعراب المرآن: (2)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص5ٖٖٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٓ/٘، وكما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٖٕٓٗ/2(:ص5ٖٗٗٔ)روواه ابن ابً حاتم (5)
 هوى ابنً من على شرؾ ... ٌهول عمابه صعده(ٓٔ)

 هوى من رأس مرلبة ... ففتت تحتها كبده
 أالم على تبكٌه ... وألمسه فبل أجده

 وكٌؾ ٌبلم محزون ... كسٌر فاته ولده
لجاز،  -جمع علٌة -لرئ: على، بالضم ٌمول: سمط ابنً من فوق جبل عال. فعلى بمعنى فوق، ولو« ألعرابى

 أى: سمط عن ذرى جبل عال، فالشرؾ: مصدر مستعمل فً الوصؾ مجاز، ٌهول: أى ٌخٌؾ، عمابه: ارتفاعه.
صعودا: ارتفع، والضمٌر للعماب أو للشرؾ، فهو من إضافة  -بفتحتٌن وضمتٌن -صعدا -بالكسر -وصعد

أى: صعوده علٌه. وخص العماب، ألنه أشد الطٌر صعودا، ال المصدر لفاعله. وٌجوز أنه من اضافته لمفعوله، 
إلظهار التحزن، أى: سمط من رأس ثنٌة عالٌة ٌرلب فٌها « هوى»سٌما عماب ذلن الجبل العارؾ به. وكرر 

 الرلٌب، فمزلت كبده تحتها، أى: بجانبها، فكٌؾ ببمٌة جسمه. وٌروى: ففزت. بتشدٌد الزاى بمعنى فزعت.
ٌد الراء، وأصله: فرٌت. وهذه لؽة طٌا. ٌمولون: المرأة دعت فً دعٌت. والدار بنت فً بتشد« ففرت»وروى 

بنٌت، ثم لال: ٌلومنً الناس على البكاء مع أننى ألمسه، من بابى لتل وضرب، أى: أرٌد لمسه فبل أجده، وكٌؾ 
لمتٌل، لكن ٌروى ٌعد البٌت ٌبلم حزٌن هرم ٌبس من رجوع ولده إلٌه، أو من أوان التوالد. ولٌل: إن المابل أم ا

 األول:
 فبل أم فتبكٌه ... وال أخت فتفتمده

 هوى عن صخرة صلد ... ففرت تحتها كبده
 [.1ٓ. انظر: ]تفسٌر الكشاؾ: إلى آخره
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 المرآن

 [6ٕ({ ]طه : 6ٕ}َوإِنًِّ لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى )
 التفسٌر:

لى الحك وإنً لَؽفار لمن تاب من ذنبه وكفره، وآمن بً وعمل األعمال الصالحة، ثم اهتدى إ
 واستمام علٌه.

[، أي:" وإنً لَؽفار لمن تاب من ذنبه 1ٕلوله تعالى:}َوِإنًِّ لَؽَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب{ ]طه :  
 .(ٕ)وكفره"

ًّ تبُت علٌه من أي ذنب كان ، حتى إنه تعالى تاب  لال ابن كثٌر:"  أي : كل من تاب إل
ي : رجع عما كان فٌه من كفر أو على من عبد العجل من بنً إسرابٌل، ولوله : } تَاَب { أ

 .(ٖ)شرن أو نفاق أو معصٌة "
 .(ٗ)لوله :"}َوإِّنًِ لَؽَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب{، من الشرن"  عن ابن عباس: 
 .(٘)عن الربٌع :"}َوإِنًِّ لَؽَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب{، من الشرن" 
 .(ٙ)عن لتادة، لوله :"}َوإِنًِّ لَؽَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب{، من ذنبه" 
[، أي:" وآمن بً وعمل األعمال 1ٕلوله تعالى:}َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]طه :  

 .(2)الصالحة"
 .(1)} َوآَمَن { أي : بملبه، }َوَعِمَل َصاِلًحا{، أي : بجوارحه" لال ابن كثٌر:" 
لوله :"}وآَمَن{، ٌمول: وحد هللا }َوَعِمَل َصاِلًحا{، ٌمول: أدى   عن ابن عباس: 
 .(5)"فرابضً
 .(ٓٔ)عن لتادة، لوله :"}وآَمَن{، به }َوَعِمَل َصاِلًحا{، فٌما بٌنه وبٌن هللا" 

 .(ٔٔ)عن الربٌع :"}وآَمَن{ ٌمول: وأخلص هلل، وعمل فً إخبلصه" 
 .(ٕٔ)[، أي:" ثم اهتدى إلى الحك واستمام علٌه"1ٕلوله تعالى:}ثُمَّ اْهتََدى{ ]طه :  
 [، على وجوه:1ٕ:}ثُمَّ اْهتََدى{ ]طه : لوله تعالىواختلؾ أهل التفسٌر فً  

 أحدها: علم أن لعمله هذا ثوابا، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
 .(ٖٔ)صام وصلى وعرؾ أن لها ثوابا" لال سفٌان:" 
 .(ٗٔ)علم أن لذلن ثوابا وعمابا" لال الفراء:" 
ْجِم هُْم ٌَْهتَُدون{ ٌعنً: عرؾ أن لعمله ثوابا ٌجازى به كموله سبحانه: }َوبِالنَّ  لال مماتل:" 
 .(٘ٔ)[، ٌعنً: ٌعرفون الطرٌك"ٙٔ]النحل : 
ا فشر" ولال الكلبً:"  ا فخٌر، وإن شرًّ  . (ٔ)عرؾ مثٌبه إن خٌرًّ

                                                                                                                                                                              

 .1ٓ-25/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . 2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري:(ٗ)
 . 2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري:(٘)
 . 2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري:(ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 . 2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري:(5)
 . 2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري:(ٓٔ)
 . 2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري:(ٔٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5٘ٔ(:صٖٓ: 1ٔ: ٔٔٙتفسٌر سفٌان الثوري) (ٖٔ)
 .11ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٙ/ٖمماتل بن سلٌمان: تفسٌر (٘ٔ)
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 . (ٕ)الثانً: لم ٌشكن فً إٌمانه، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس
 .(ٖ)الثالث: علم أن ذلن توفٌك من هللا له، رواه عطاء عن ابن عباس

 . (ٗ)، لاله الربٌع بن أنس-ملسو هيلع هللا ىلص-أخذ بسنة النبًالرابع: 
 .(٘)الخامس: ثم مضى على العمل الصالح حتى ٌموت. لاله الحسن

 .(ٙ)وحكً عن الضحان، لال: "استمام"
 .(2)لال الزجاج:" أي:  ثم ألام على إٌمانه"

  .(1)أي:" وٌستمٌم حتى الموت" لال المراؼً: 
 .(5)رلة السنة والجماعة. لاله سعٌد بن جبٌرالسادس: ثم استمام لف

 . (ٓٔ)السابع: لزم اإلسبلم حتى ٌموت علٌه، لاله لتادة
 . (ٔٔ)الثامن: أصاب العمل، أي: اهتدى كٌؾ ٌعمل، لاله زٌد بن أسلم

 .(ٕٔ)التاسع: اهتدى إلى والٌة بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لاله ثابت البنانً
و االستمامة على هدى، وال معنى لبلستمامة علٌه إال ولد لال الطبري:" االهتداء: ه 

 .(ٖٔ)جمعه اإلٌمان والعمل الصالح والتوبة، فمن فعل ذلن وثبت علٌه فبل شّن فً اهتدابه"
االهتداء: هو االستمامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة  لال الزمخشري:" 

ُ ثُمَّ اْستَماُموا وكلمة التراخً  واالٌمان والعمل الصالح، ونحوه لوله تعالى إِنَّ  الَِّذٌَن لالُوا َربَُّنا َّللاَّ
أعنى أّن منزلة « جاءنً زٌد ثم عمرو»دلت على تباٌن المنزلتٌن داللتها على تباٌن الولتٌن فً 

 .(ٗٔ)االستمامة على الخٌر مباٌنة لمنزلة الخٌر نفسه، ألنها أعلى منها وأفضل"
لترتٌب الخبر على الخبر ، كموله : } ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا هاهنا « ثم» لال ابن كثٌر:" 

ْبِر َوتََواَصْوا ِباْلَمْرَحَمِة { ]البلد :   .(٘ٔ)["2َٔوتََواَصْوا بِالصَّ
"لال وكٌع عن سفٌان: كنا نسمع فً لوله عز وجل: }وإنً لؽفار لمن  لال النحاس: 

شرن، }وعمل صالحا{، صلى وصام، }ثم اهتدى{، تاب{، أي: من الشرن، }وآمن{، أي: بعد ال
 .(ٙٔ)مات على ذلن. لال النحاس: وهذا أحسن ما لٌل فً اآلٌة"

 [:1ٕ-22فوابد اآلٌات:]
تمرٌر النبوة الدمحمٌة إذ مثل هذا المصص ال ٌمصه إالّ بوحً إلٌه إذ ال سبٌل إلى معرفته إالّ  -ٔ

 من طرٌك الوحً اإللهً.
ود طرٌك ٌابس فٌه لبنً إسرابٌل حتى اجتازوه دالة على جود هللا آٌة انفبلق البحر ووج -ٕ

 تعالى ولدرته وعلمه ورحمته وحكمته.

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .2ٓٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙٔ/ٙٔتفسٌر المراؼً: (1)
 .ٖٕٓٗ/2(:ص5ٖٙٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٖ، وزاد المسٌر:2ٔٗ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٓ/ٖالكشاؾ: (ٗٔ)
 .5ٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .2ٖ/ٖعراب المرآن:إ (ٙٔ)
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تذكٌر الٌهود المعاصرٌن للدعوة اإلسبلمٌة بإنعام هللا تعالى على سلفهم لعلهم ٌشكرون  -ٖ
 فٌتوبون فٌسلمون.

 تحرٌم اإلسراؾ والظلم، وكفر النعم. -ٗ
 ما ٌلٌك ذلن بجبلله وكماله ال كصفات المحدثٌن.الؽضب صفة هلل تعالى ك -٘
 

 المرآن
 [6ٖ({ ]طه : 6ٖ}َوَما أَْعَجلََن َعْن لَْوِمَن ٌَا ُموَسى )

 التفسٌر:
 فسبمتَهم إلى جانب الطور األٌمن، وخلَّفتَهم وراءن؟ -ٌا موسى  -وأيُّ شًء أعجلن عن لومن 

ذهبوا معه إلى الطور لٌؤخذوا  لال مماتل:" ٌعنً: السبعٌن الذٌن اختارهم موسى حٌن 
تبارن  -شولا إلى ربه -علٌه السبلم -فلما ساروا عجل موسى -عز وجل -التوراة من ربه

}وما أعجلن عن  -له -عز وجل -وخلؾ السبعٌن وأمرهم أن ٌتبعوه إلى الجبل فمال هللا -وتعالى
 .(ٔ)السبعٌن" -لومن{؟ 

 
 المرآن

ٌَْن َرّبِ ِلتَْرَضى ) }لَاَل هُْم أُواَلِء َعلَى أَثَِري  [6ٗ({ ]طه : 6َٗوَعِجْلُت إِلَ
 التفسٌر:

 لتزداد عنً رضا. -ٌا ربً  -لال: إنهم خلفً سوؾ ٌلحمون بً، وسبمتُهم إلٌن 
[، أي:" لال: إنهم خلفً سوؾ ٌلحمون 1ٗلوله تعالى:}لَاَل هُْم أُواَلِء َعلَى أَثَِري{ ]طه :  

 .(ٕ)بً"

 .(ٖ)دي"لال مماتل:" ٌجٌبون من بع 
لال: هم أوالء ٌنتظروننً من بعدي بالذي آتٌهم به، ولٌس ٌعنً أنهم  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)ٌتبعونه. ولال بعضهم: ٌعنً السبعٌن الذي اختاروا فذهبوا معه للمٌعاد"
ٌَْن َرّبِ ِلتَْرَضى{ ]طه :    -ٌا ربً  -[، أي:" وسبمتُهم إلٌن 1ٗلوله تعالى:}َوَعِجْلُت إِلَ

 .(٘)رضا"لتزداد عنً 
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً: أسرعت إلٌن رب حتى ترضى عنً" 

 
 المرآن

 [6٘({ ]طه : 6٘}لَاَل فَِإنَّا لَْد فَتَنَّا لَْوَمَن ِمْن بَْعِدَن َوأََضلَُّهُم السَّاِمِريُّ )
 التفسٌر:

 أضلهم.لال هللا لموسى: فإنا لد ابتلٌنا لومن بعد فرالن إٌاهم بعبادة العجل، وإن السامري لد 
[، أي:" لال هللا لموسى: فإنا لد 1٘لوله تعالى:}لَاَل فَإِنَّا لَْد فَتَنَّا لَْوَمَن ِمْن بَْعِدَن{ ]طه :  

 .(2)ابتلٌنا لومن بعد فرالن إٌاهم بعبادة العجل"
لال مماتل:" ٌعنى: الذٌن خلفتهم مع هارون على ساحل البحر سوى السبعٌن }من بعدن{  
 .(1)بالعجل"

                                                             

 .ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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{ ]طه : لوله    .(ٔ)[، أي:" وإن السامري لد أضلهم"1٘تعالى:}َوأََضلَُّهُم السَّاِمِريُّ
 

 المرآن
ٌْكُُم }فََرَجَع ُموَسى إِلَى لَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا لَاَل ٌَا لَْوِم أَلَْم ٌَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعلَ 

ٌْكُْم َغَضٌب ِمْن َربِّكُْم فَؤَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي ) اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم أَْن ٌَِحلَّ   [6ٙ({ ]طه : 6َٙعلَ
 التفسٌر:

فرجع موسى إلى لومه ؼضبان علٌهم حزٌنًا، ولال لهم: ٌا لوم ألم ٌَِعْدكم ربكم وعًدا حسنًا 
 بإنزال التوراة؟

سببه ؼضب من ربكم، أفطال علٌكم العهد واستبطؤتم الوعد، أم أردتم أن تفعلوا فعبل ٌحل علٌكم ب
 فؤخلفتم موعدي وعبدتم العجل، وتركتم االلتزام بؤوامري؟

[، أي:" فرجع موسى إلى 1ٙلوله تعالى:}فََرَجَع ُموَسى إِلَى لَْوِمِه َؼْضبَاَن أَِسفًا{ ]طه :  
 .(ٕ)لومه ؼضبان علٌهم حزًٌنا"

ضاء األربعٌن لال الطبري:" ٌمول: فانصرؾ موسى إلى لومه من بنً إسرابٌل بعد انم 
 .(ٖ)لٌلة، متؽٌظا على لومه، حزٌنا لما أحدثوه بعده من الكفر باهلل"

 .(ٗ)أسؾ: شدٌد الحزن مع ؼضبه" لال الزجاج:" 
، منزلة وراء الؽضب، أشدُّ من ذلن، وتفسٌر ذلن فً كتاب «األسؾ» لال أبو الدرداء:" 

 .(٘)هللا: ذهب إلى لومه ؼضبان، وذهب أسًفا"
ا آَسفُوَنا{ عن ابن عباس ل  وله :"}َؼْضبَاَن أَِسفًا{، ٌمول: حزٌنا، ولال فً الزخرؾ }فَلَمَّ

 .(ٙ)ٌمول: أؼضبونا، واألسؾ على وجهٌن: الؽضب، والحزن"
 .(2)عن مجاهد، والسدي :"}أَِسفًا{، ٌمول: حزٌنا" 

 .(1)مجاهد :"}ؼضبان أسفا{، لال: جزعا"وعن  
 .(5)من بعده" أي: حزٌنا على ما صنع لومه لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)وعن الحسن:"}ؼضبان أسفًا{، لال: ؼضبان حزٌنًا" 
ولال ابن لتٌبة:" }أسفا{ شدٌد الؽضب. ٌمال: آسفنً فؤسفت. أي: أؼضبنً فؽضبت.  

 .(ٔٔ)ومنه لوله: }فلما آسفونا انتممنا منهم{"
لد ٌكون بمعنى الؽضب الشدٌد، وأكثر ما ٌكون بمعنى « األسؾ» لال ابن عطٌة:" 

 .(ٕٔ)زن والمعنٌان مترتبان هاهنا"الح
 : (ٖٔ)وفً ؼضبه وأسفه لوالن 

 أحدهما : ؼضبان من لومه على عبادة العجل ؟ أسفاً على ما فاته من مناجاة ربه .
والثانً : ؼضبان على نفسه فً ترن لومه حتى ضلوا ، أسفاً على ما رأى فً لومه من ارتكاب 

 المعاصً .

                                                             

 .2ٖٔسٌر المٌسر:التف (ٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖٔ(:صٕٗٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٙ٘ٔ/٘(:ص1552أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٔٔ/ٖٔ(:ص2ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٔؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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ٌَا لَْومِ   [، أي:" لال لهم: ٌا لوم 1ٙأَلَْم ٌَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسنًا{ ]طه :  لوله تعالى:}لَاَل 
ألم ٌَِعْدكم ربكم وعًدا حسنًا بإنزال التوراة؟"

(ٔ). 
 .(ٕ)لال مماتل:"ٌعنً: حما، أن ٌعطٌكم التوراة فٌها بٌان كل شًء" 
ٌْكُُم اْلعَْهُد{ ]طه :   طال علٌكم الزمن حتى نسٌتم [، أي:" هل 1ٙلوله تعالى:}أَفََطاَل َعلَ

 .(ٖ)العهد"
 .(ٗ)أفطال علٌكم العهد بً، وبجمٌل نعم هللا عندكم، وأٌادٌه لدٌكم" لل الطبري:" 
 .(٘)عن مجاهد لوله: "}أفطال علٌكم العهد{، ٌمول: الوعد" 
ٌْكُْم َؼَضٌب ِمْن َربِّكُْم فَؤَْخلَْفتُ   [، 1ْٙم َمْوِعِدي{ ]طه : لوله تعالى:}أَْم أََرْدتُْم أَْن ٌَِحلَّ َعلَ

أي:" أم أردتم بصنٌعكم هذا أن ٌنزل علٌكم سخط هللا وؼضبه فؤخلفتم موعدي وعبدتم العجل، 
 .(ٙ)وتركتم االلتزام بؤوامري؟؟"

ٌمول: أم أردتم أن ٌجب علٌكم ؼضب من ربكم فتستحموه بعبادتكم العجل،  لل الطبري:" 
 .(2)وكفركم باهلل، فؤخلفتم موعدي"

 .(1)اهد لوله: "} فَؤَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي{، ٌمول: عهدي"عن مج 
 

 المرآن
ْلنَا أَْوَزاًرا ِمْن ِزٌنَِة اْلمَْوِم فَمَذَْفنَاَها فََكذَ  ِلَن أَْلمَى }لَالُوا َما أَْخلَْفنَا َمْوِعَدَن ِبَمْلِكنَا َولَِكنَّا ُحّمِ

 [66({ ]طه : 66السَّاِمِريُّ )
 التفسٌر:

ِ لوم فرعون، فؤلمٌناها فً لالوا: ٌا موسى  ًّ لنا أثماال ِمن حل ما أخلفنا موعدن باختٌارنا، ولكنَّا ُحّمِ
حفرة فٌها نار بؤمر السامري، فكذلن ألمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبرٌل 

 علٌه السبلم.
لالوا: ٌا موسى ما أخلفنا [، أي:" 12لوله تعالى:}لَالُوا َما أَْخَلْفنَا َمْوِعَدَن بَِمْلِكَنا{ ]طه :  

 .(5)موعدن باختٌارنا"
 .(ٓٔ)أي: لالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا، وملن منا ألنفسنا" لال السعدي:" 
 وجوه من التفسٌر: [،12َما أَْخلَْفنَا َمْوِعَدَن بَِمْلِكَنا{ ]طه :  وفً لووله تعالى:} 

  .(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)له ابن عباس. لاما أخلفنا موعدن بؤمرناأحدها: معناه: 
 .(ٖٔ)لال مجاهد لوله: "بؤمر ملكنا"  

 .(ٗٔ)ونحن نملن أمرنا" ولال مماتل:"
  .(ٔ)، والسدي(٘ٔ)وهذا لول لتادةمعناه: بطالتنا. الثانً: 

                                                             

 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٕٕ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:2ٖٔالمٌسر: انظر: التفسٌر  (ٙ)
 .ٖٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٔ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/1ٔ، وتفسٌرالطبري:ٕٖٕٗ/2(:صٕٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/1ٔفسٌرالطبري:، وتٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 . 2ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗٔ)
 . ٕٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(٘ٔ)
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 .(ٕ)معناه: ما أخلفنا موعدن بهوانا، ولكنا لم نملن أنفسنا. وهذا لول ابن زٌدالثالث: 
وانا، لال: ولكنه جاءت ثبلثة، لال ومعهم حلً استعاروه من آل ٌمول به لال ابن زٌد:" 

 .(ٖ)فرعون، وثٌاب"
وكّل هذه األلوال الثبلثة فً ذلن متماربات المعنى، ألن من لم ٌملن  لال الطبري:" 

نفسه، لؽلبة هواه على ما أمر، فإنه ال ٌمتنع فً اللؽة أن ٌمول: فعل فبلن هذا األمر، وهو ال 
ه، وهو ال ٌضبطها وفعله وهو ال ٌطٌك تركه، فإذا كان ذلن كذلن، فسواء بؤّي ٌملن نفسه وفعل

المراءات الثبلث لرأ ذلن المارئ، وذلن أن من كسر المٌم من الملن، فإنما ٌوجه معنى الكبلم 
إلى ما أخلفنا موعدن، ونحن نملن الوفاء به لؽلبة أنفسنا إٌانا على خبلفه، وجعله من لول المابل: 

فبلن لما ٌملكه من المملوكات، وأن من فتحها، فإنه ٌوجه معنى الكبلم إلى نحو ذلن،  هذا ملن
ؼٌر أنه ٌجعله مصدرا من لول المابل: ملكت الشًء أملكه ملكا وملكة، كما ٌمال: ؼلبت فبلنا 
ه معناه إلى ما أخلفنا موعدن بسلطاننا ولدرتنا، أي  أؼلبه َؼلبا وَؼلَبة، وأن من ضمها فإنه وجَّ

نحن نمدر أن نمتنع منه، ألن كل من لهر شٌبا فمد صار له السلطان علٌه، ولد أنكر بعض و
الناس لراءة من لرأه بالضّم، فمال: أّي ملن كان ٌومبذ لبنً إسرابٌل، وإنما كانوا بمصر 
مستضعفٌن، فؤؼفل معنى الموم وذهب ؼٌر مرادهم ذهابا بعٌدا، ولاربو ذلن بالضم لم ٌمصدوا 

ي ظنه هذا المنكر علٌهم ذلن، وإنما لصدوا إلى أن معناه: ما أخلفنا موعدن بسلطان المعنى الذ
 .(ٗ)كانت لنا على أنفسنا نمدر أن نردها عما أتت، ألن هواها ؼلبنا على إخبلفن الموعد"

 .(٘)بسلطاننا. وهذا لول الحسن المول الرابع: معناه: 
ْلَنا أَْوَزاًرا   لنا 12ِمْن ِزٌنَِة اْلمَْوِم فَمَذَْفنَاَها{ ]طه : لوله تعالى:}َولَِكنَّا ُحّمِ [، أي:" ولكنَّا ُحّمِ

ِ لوم فرعون، فؤلمٌناها فً حفرة فٌها نار بؤمر السامري" ًّ  .(ٙ)أثماال ِمن حل
ٌمول: ولكنا حملنا أثماال وأحماال من زٌنة الموم، ٌعنون من حلً آل  لال الطبري:" 

اد موسى أن ٌسٌر بهم لٌبل من مصر بؤمر هللا إٌاه بذلن، فرعون، وذلن أن بنً إسرابٌل لما أر
أمرهم أن ٌستعٌروا من أمتعة آل فرعون وحلٌهم، ولال: إن هللا مؽنمكم ذلن، ففعلوا، واستعاروا 
ًّ نسابهم وأمتعتهم، لوله }فَمَذَْفناها{ ٌمول: فؤلمٌنا تلن األوزار من زٌنة الموم فً  من حل

 .(2)الحفرة"
ولكن السبب الداعً لذلن، أننا تؤثمنا من زٌنة الموم التً عندنا،  "لال السعدي:أي: 

وكانوا فٌما ٌذكرون استعاروا حلٌا كثٌرا من المبط، فخرجوا وهو معهم وألموه، وجمعوه حٌن 
 .(1)ذهب موسى لٌراجعوه فٌه إذا رجع"

ما فهو ما كان مع بنً إسرابٌل من حلً آل فرعون، ٌمول: خطبونا ب لال ابن عباس:" 
ًّ عدّونا"  .(5)أصبنا من حل

ْلنَا أَْوَزاًرا{، لال أثماال، }ِمْن ِزٌنَِة اْلمَْوِم{: وهً الحلً الذي   عن مجاهد : "}}َولَِكنَّا ُحّمِ
 .(ٓٔ)استعاروه من ال فرعون، }فَمَذَْفنَاَها{: فؤلمٌناها"

 .(ٔٔ)عن لَتادة :}فَمَذَْفناها{، أي: فنبذناها" 
ًّ المبط"عن السدّي :"}َولَِكنَّ   ْلَنا أَْوَزاًرا ِمْن ِزٌنَِة اْلمَْوِم{، ٌمول: من حل  .(ٔ)ا ُحّمِ

                                                                                                                                                                              

 . ٕٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٔ)
 . ٕٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٕ)
 . ٕٖ٘/1ٔأخرجه الطبري:(ٖ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٖٓ٘ٔأبً حاتم) انظر: تفسٌر ابن (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٔ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٖٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 ٕٖٕٗ-ٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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}ولكنا حملنا أوزارا{، ٌعنً: خطاٌا، ألن ذلن حملهم على صنع العجل  لال مماتل:" 
وعبادته من زٌنة الموم ٌمول من حلً آل فرعون الذهب والفضة، وذلن أنه لما مضى خمسة 

ري وهو من بنً إسرابٌل: ٌا أهل مصر إن موسى ال ٌؤتٌكم وثبلثون ٌوما، لال لهم السام
فانظروا هذا الوزر وهو الرجس الذي على نسابكم وأوالدكم من حلً آل فرعون الذي أخذتموه 
منهم ؼصبا فتطهروا منه والذفوه فً النار. ففعلوا ذلن وجمعوه فعمد السامري، فؤخذه ثم صاؼه 

ٌوما وثمانٌة وثبلثٌن ٌوما، فصاؼه فً ثبلثة أٌام ثم عجبل لست وثبلثٌن ٌوما وسبعة وثبلثٌن 
فخار العجل خورة واحدة،  -علٌه السبلم -لذؾ المبضة التً أخذها من أثر حافر فرس جبرٌل

من  -علٌه السبلم -ولم ٌثن فؤمرهم السامري بعبادة العجل لتسعة وثبلثٌن ٌوما، ثم أتاهم موسى
 .(ٕ)الؽد لتمام أربعٌن ٌوما"

ًّ الذي استعاروه والثٌاب، لٌست من الذنوب فً شًء، لو كانت  ٌد:"لال ابن ز  الحل
 .(ٖ)الذنوب كانت حملناها نحملها، فلٌست من الذنوب فً شًء"

لٌل: هذا الحلً ما أخذه بنو إسرابٌل من لوم فرعون بعد الؽرق، وأن  لال المرطبً:" 
حفرة حفرها فؤخذها السامري.  هارون لال لهم: إن الحلً ؼنٌمة، وهً ال تحل لكم، فجمعها فً

ولٌل: استعاروا الحلً لٌلة أرادوا الخروج من مصر، وأوهموا المبط أن لهم عرسا أو 
 .(ٗ)مجتمعا"
بتخفٌؾ الحاء والمٌم وفتحهما، بمعنى أنهم حملوا ذلن من ؼٌر أن « َحَمْلنا» ولرئ: 

 .(٘)ٌكلفهم حمله أحد
{ ]طه : لوله تعالى:}فََكذَِلَن أَْلمَى السَّاِمرِ   [، أي:" فكذلن ألمى السامري ما كان معه 12يُّ

 .(ٙ)من تربة حافر فرس جبرٌل علٌه السبلم"
ٌمول: فكما لذفنا نحن تلن األثمال، فكذلن ألمى السامري ما كان معه من  لال الطبري:" 

 .(2)تربة حافر فرس جبرٌل"
 .(1)ٌعنً: هكذا ألمى السامري الحلً فً النار" لال مماتل:" 
{: لال: فكذلن صنع"   .(5)عن مجاهد: "}فََكذَِلَن أَْلمَى السَّاِمِريُّ
إن بنً إسرابٌل استعاروا حلٌا من المبط فخرجوا به معهم فمال لهم  عن ابن عباس:" 

هارون: لد ذهب موسً إلى السماء أجمعوا هذا الحلً حتً ٌجًء موسى فٌمضً فٌه ما لضً 
مبضة تحول عجبل جسدا له خوار، فمال: هذا إلهكم وإله فجمع، ثم أذٌب فلما ألمً السامري ال

 .(ٓٔ)موسى فنسً، لال: إن موسً ذهب ٌطلب ربه فضل فلم ٌعلم مكانه وهو هذا"
عن ابن عباس:" أن هارون َمرَّ بالسامري وهو ٌنحت العجل ، فمال له : ما تصنع ؟  

ى ما فً نفسه ومضى فمال : أصنع ما ٌضر وال ٌنفع فمال هارون : اللهم اعطه ما سؤل عل
هارون ، فمال السامري : اللهم إنً أسؤلن أن ٌَُخور فََخار ، فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار 

 .(ٔٔ)"رفعوا رإوسهم
 .(ٕٔ)إذا خار سجدوا وإذا سكت رفعوا رإسهم" ولال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                              

 .ٖٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖ-2ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٕ)
 .ٖٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 «.فاء»بدون «. كذلن». وفٌهٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٖٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 ٕٖٕٗ/2(:صٖٗٓ٘ٔأبً حاتم)أخرجه ابن  (ٓٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/٘رواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص155ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)



ٖٓ 
 

 .(ٔ)كان السامري من أهل كرمان" لال ابن عباس:" 
عجل: أن السامري، واسمه موسى بن ظفر، ٌنسب لال المرطبً:" روي فً لصص ال

إلى لرٌة تدعى سامرة. ولد عام لتل األبناء، وأخفته أمه فً كهؾ جبل فؽذاه جبرٌل فعرفه 
لبضة من أثر حافر  -لذلن، فؤخذ حٌن عبر البحر على فرس ودٌك لٌتمدم فرعون فً البحر

سُوِل{ ]طه :  } فَمََبْضُت لَْبَضةً ِمْن أَثَرِ  الفرس. وهو معنى لوله: [. وكان موسى وعد لومه 5ٙالرَّ
ثبلثٌن ٌوما، فلما أبطؤ فً العشر الزابد ومضت ثبلثون لٌلة لال لبنً إسرابٌل وكان مطاعا فٌهم: 
إن معكم حلٌا من حلً آل فرعون، وكان لهم عٌد ٌتزٌنون فٌه وٌستعٌرون من المبط الحلً 

صر وؼرق المبط بمً ذلن الحلً فً أٌدٌهم، فمال فاستعاروا لذلن الٌوم، فلما أخرجهم هللا من م
 .(ٕ)لهم السامري: إنه حرام علٌكم، فهاتوا ما عندكم فنحرله"

 
 المرآن

( ًَ  [66({ ]طه : 66}فَؤَْخَرَج لَُهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر فَمَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِس
 التفسٌر:

بٌل من الذهب عجبل جسًدا ٌخور خوار البمر، فمال المفتونون به منهم فصنع السامري لبنً إسرا
 لآلخرٌن: هذا هو إلهكم وإله موسى، نسٌه وَؼَفل عنه.

[، أي:" فصنع السامري لبنً 11لوله تعالى:}فَؤَْخَرَج لَُهْم ِعْجبًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر{ ]طه :  
 .(ٖ)إسرابٌل من الذهب عجبل جسًدا ٌخور خوار البمر"

ٌعنً: صورة عجل لٌس فٌه روح، له صوت البهابم، ثم لم ٌصوت ؼٌر  لال مماتل:" 
 .(ٗ)مرة واحدة "

ٌمول: فؤخرج لهم السامرّي مما لذفوه ومما ألماه عجبل جسدا له خوار،  لال الطبري:" 

 .(٘)الصوت، وهو صوت البمر"«: الخوار»وٌعنً بـ
 .(ٙ)ار البمر إذا خار، وهو ٌخور"}لَهُ ُخواٌر{، أي: صوت كخو لال أبو عبٌدة:" 
عن مجاهد: "}فَؤَْخَرَج لَُهْم ِعْجبًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر{: لال: حفٌؾ الرٌح فٌه فهو خواره،  

 .(2)والعجل ولد البمره"
ٌا ابن عباس: فؤخبرنً عن لول هللا عّز وجّل: }ِعْجبًل َجَسداً لَهُ  روي عن نافع، لال :" 

صٌاح. لال: وهل تعرؾ العرب ذلن؟ لال: أما سمعت الشاعر وهو ُخواٌر{؟ لال: ٌعنً له 
 :(1)ٌمول

 .(5)كؤّن بنً معاوٌة بن بكر ... إلى اإلسبلم صابحة تخور"
 ، وفٌه لوالن :(ٓٔ)«صوت الثور:»والخوار 

أحدهما : أنه صوت حٌاة خلمه، ألن العجل الُمَصاغُ انملب بالمبضة التً من أثر الرسول فصار 
 ً  .(ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)، لاله الحسن حٌواناً حٌا

                                                             

 ٕٖٕٗ/2(:صٖ٘ٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٗ٘/1ٔ:تفسٌر الطبري (٘)
 .1ٕٕ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٔٗ/2(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
. بنو معاوٌة بن بكر: نسبة إلى معاوٌة بن بكر بن هوازن من لٌس عٌبلن من ٕٔٔ/ ٔانظر: اإلتمان :  (1)

هً أول عٌبلن، جد جاهلً، مات لتٌبل، فجعل عامر بن الظرب العدوانً دٌته مابة من اإلبل. لال ابن حزم: و
دٌة لضً فٌها بذلن، من نسله بنو: نصر بن معاوٌة، وبنو: جشم بن معاوٌة، وبنو: صعصعة بن معاوٌة، وهم 

 .(ٕٓٙ/ 2. واألعبلم: 2ٕ٘ -2ٕ٘و  ٕٕ٘كثٌرون جدا، )انظر: جمهرة األنساب 
 .ٗٗمسابل نافع بن األزرق: (5)
 .5ٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
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استعاروا حلٌا من آل فرعون فجمعه السامري فصاغ منه عجبل فجعله هللا  لال لتادة:" 
 . (ٗ)"جسدا لحما ودما له خوار

 .(٘)كان ٌخور وٌمشً" لال السدي:" 
كلمهم العجل: خار خورة لم ٌثن، ألم تر أن هللا لال: }ألم ٌروا أنه ال ٌ ولال الضحان:"

 .(ٙ)وال ٌرجع إلٌهم لوال{"
الثانً : أن خواره وصوته كان بالرٌح، ألنه عمل فٌه خرولاً فإذا دخلت الرٌح فٌه خار ولم ٌكن 

 .(5)، ومجاهد(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)فٌه حٌاة ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)فانسكبت عجبل له خوار خفٌؾ، وهو الرٌح" لال مجاهد:" 
ه مجاهد من أن خواره حفٌؾ الرٌح فٌه، أسرع إلى المبول، ألنه والذي لال لال الزجاج:" 

أن امتحن الموم  -شًء ممكن. والتفسٌر اآلخر وهو أنه خوار ممكن فً محنة هللا عز وجل 
بذلن، ولٌس فً خوار صفر ما ٌوجب عبادته ألنهم لد رأوه معموال مصنوعا، فعبادتهم إٌاه لو 

 .(ٔٔ)به عبادته"خار وتكلم كما ٌتكلم اآلدمً لم تجب 
لال المفال: "كان السامري احتال بؤن جوؾ العجل، وكان لابل به الرٌح، حتى جاء من 
ذلن ما ٌحاكً الخوار، وأوهمهم أن ذلن إنما صار كذلن لما طرح فً الجسد من التراب الذي 

 .(ٕٔ)كان أخذه من تراب لوابم فرس جبرٌل"
لكن الرٌح كانت تدخل فً دبره وهللا ما كان له صوت لط و لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖٔ)وتخرج من فٌه فكان ذلن الصوت من ذلن"
لال ابن عباس :" ال وهللا ما كان خواره إال أن ٌدخل الرٌح فً دبره فٌخرج فٌه ، فٌسمع  

 .(ٗٔ)له صوت"
 .(٘ٔ)"كان أسم عجل بنً إسرابٌل الذي عبدوه بهموت وروي عن الحسن، لال:" 

 .(ٙٔ)ه:"ٌهبوث"وأخرجه ابن أبً حاتم، ولفظ
لال: موسى: ٌا رب هذا السامري أمرهم أن ٌتخذوا العجل أرأٌت الروح من نفخها  لال السدي:"

 .(2ٔ)فٌه لال الرب: أنا، لال رب: فؤنت إذا أضللتهم"
فإن لٌل: السامري كان كافرا، وهذا الذي ظهر على ٌده معجزة، فكٌؾ  لال السمعانً:" 

ر؟ والجواب: أن ذلن كان لفتنة بنً إسرابٌل وابتبلبهم. ٌجوز أن تظهر المعجزة على ٌد كاف
 .(ٔ)وعند أهل السنة هذا جابز، وال نمول: هو معجزة، ولكنه محنة وفتنة"

                                                                                                                                                                              

 .5ٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص1511انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص1515، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٙ٘-ٖ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص1511أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٙ٘ٔ/٘(:ص155ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص155ٓظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ان (1)
 .٘ٙٗانظر: تفسٌر مجاهد: (5)
 .٘ٙٗتفسٌر مجاهد: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص155ٓاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
، ٖٔٔ/٘، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٌد الدمشمً"فً فً تارٌخه، ترجمة "همام بن الولأخرجه ابن عساكر  (٘ٔ)

ٔٗٗ. 
 2ٔ٘ٔ/٘(:ص5ٖٓٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 .بالموحدة آخره« ٌهبوب« : »الدّر المنثور»بالمثلثة آخره فً  
 .1ٙ٘ٔ/٘(:ص1515أخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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 ، على لولٌن:اختلؾ أهل العلم فً كٌفٌة إخراج السامرّي العجلو 
وهذا صاؼه صٌاؼة، ثم ألمى من تراب حافر فرس جبرابٌل فً فمه فخار. أحدهما: أن السامري 

 لول لتادة.
لال لتادة:" كان هللا ولَّت لموسى ثبلثٌن لٌلة ثم أتمها بعشر، فلما مضت الثبلثون لال  

عدّو هللا السامري: إنما أصابكم الذي أصابكم عموبة بالحلً الذي كان معكم، فهلموا وكانت حلٌا 
ة، وكان لد صّر تعٌروها من آل فرعون، فساروا وهً معهم، فمذفوها إلٌه، فصّورها صورة بمر

ًّ والصورة }فَؤَْخَرَج لَُهْم  فً عمامته أو فً ثوبه لبضة من أثر فرس جبرابٌل، فمذفها مع الحل
 .(ٕ)ِعْجبل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر{ فجعل ٌخور خوار البمر، فمال: }َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَهُ ُموَسى{"

ًّ عجبل جدسا له خوار. وهذا الثانً: أن السامري جاء بتلن المبضة فمذفها فؤخرج هللا م ن الحل
 .(ٖ)لول السدي

أخذ السامرّي من تربة الحافر، حافر فرس جبرابٌل، فانطلك موسى  لال السدي:" 
واستخلؾ هارون على بنً إسرابٌل وواعدهم ثبلثٌن لٌلة، فؤتمها هللا بعشر، لال لهم هارون: ٌا 

ًّ المبط إنما هو ؼنٌمة، فاجمعوها جمٌعا، فاحفروا  بنً إسرابٌل إن الؽنٌمة ال تحّل لكم، وإن حل
لها حفرة فادفنوها، فإن جاء موسى فؤحلها أخذتموها، وإال كان شٌبا لم تؤكلوه، فجمعوا ذلن 
ًّ عجبل جسدا له  ًّ فً تلن الحفرة، فجاء السامرّي بتلن المبضة فمذفها فؤخرج هللا من الحل الحل

ٌوما، فلما كان لعشرٌن خرج  للٌلة ٌوما، والٌومخوار، وعّدت بنو إسرابٌل موعد موسى، فعدوا ا
{ فعكفوا علٌه ٌعبدونه،  ًَ لهم العجل، فلما رأوه لال لهم السامرّي }َهذَا إِلَُهكُْم َوإَِلهُ ُموَسى فَنَِس

 .(ٗ)"وكان ٌخور وٌمشً..
{ ]طه :   ًَ ل المفتونون به [، أي:" فما11لوله تعالى:}فَمَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِس

 .(٘)منهم لآلخرٌن: هذا هو إلهكم وإله موسى، نسٌه وَؼَفل عنه"

: } َهذَا  -أي : الضُّبلل منهم ، الذٌن افتتنوا بالعجل وعبدوه  -فمالوا  لال ابن كثٌر:" 
ًَ { أي : نسٌه هاهنا ، وذهب ٌتطلبه"  .(ٙ)إِلَُهكُْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِس

ي وحده: هذا إلهكم وإله موسى معشر بنً إسرابٌل، وذلن أن لال السامر لال مماتل:" 
بنً إسرابٌل لما عبروا البحر مروا على العمالمة وهم عكوؾ على أصنام لهم، لالوا لموسى 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فاؼتنمها السامري فلما اتخذه لال: هذا إلهكم وإله موسى معشر بنً 

 .(2)ربه وهو هذا، ولد ذهب موسى ٌزعم خطاب ربه" إسرابٌل }فنسً{، ٌمول: فترن موسى
لما استبطؤ موسى لومه لال لهم السامرّي: إنما احتبس علٌكم ألجل ما عندكم  لال لتادة: 

، وكانوا استعاروا حلٌا من آل فرعون فجمعوه فؤعطوه السامرّي فصاغ منه عجبل ثم  ًّ من الحل
فنبذها فً جوفه، فإذا هو عجل جسد له  أخذ المبضة التً لبض من أثر الفرس، فرس الملن،

 .(1)خوار، لالوا: هذا إلهكم وإله موسى، ولكن موسى نسً ربه عندكم"
 .(5)عن مجاهد :"}فنسً{، لال: هم ٌمولونه لومه أخطؤ الرب العجل" 

{] طه : ًَ  [، ألوال:11وفً لوله تعالى:}فَنَِس
 .(ٓٔ)أحدها : فنسً السامري إسبلمه وإٌمانه ، لاله ابن عباس

                                                                                                                                                                              

 .5ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٙٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 .(ٔ)أي: ترن ما كان علٌه من اإلسبلم، ٌعنً: السامري" لال ابن عباس:" 
فعكفوا علٌه وأحبوه حبًّا لم ٌحبوا شٌبًا لط ٌعنً مثله ، ٌمول هللا : }  لال ابن عباس:" 

ًَ { أي : ترن ما كان علٌه من اإلسبلم،  ٌعنً : السامري"  .(ٕ)فَنَِس
 .(ٖ)ي ما كان علٌه من الدٌنولال مكحول: "فنسً، أي: فترن السامر 

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، والسدي(٘)، والضحان(ٗ)الثانً : فنسً موسى إلهه عندكم ، لاله لتادة
 .(1)ٌمول: لال السامرّي: موسى نسً ربه عندكم" لال لتادة:" 
 .(5)طلب هذا موسى فخالفه الطرٌك" ولال لتادة:"ٌمول: 
 .(ٓٔ)ه، وهذا العجل إله موسى"ٌمول: نسً موسى ربه فؤخطؤ لال الضحان:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: ترن موسى إلهه هاهنا وذهب ٌطلبه" لال السدي:" 
 .(ٕٔ)ٌمول: فنسً حٌث وعده ربه هاهنا، ولكنه نسً" لال ابن زٌد:" 
 .(ٖٔ)هم ٌمولونه: أخطؤ الرّب العجل" ولال مجاهد:" 

حكاه الماوردي عن ابن الثالث : فنسً أن لومه ال ٌصدلونه فً عبادة عجل ال ٌضر وال ٌنفع ، 
 .(ٗٔ)بحر

 .(٘ٔ)الرابع : أن موسى نسً أن لومه لد عبدوا العجل بعده، لاله مجاهد
 .(ٙٔ)، رواه عكرمة عن ابن عباس: أن ٌذكركم أن هذا إلهكمفنسً موسى الخامس: 

 .(2ٔ)السادس: فنسً موسى ضّل عنه فلم ٌهتد له، روي عن ابن عباس أٌضا
 .(1ٔ)ى أن ٌطلبه هاهنا، وذهب ٌطلبه عند الطور"لال الزمخشري:أي:" فنسً موس 

السابع: فنسً السامري أن العجل ال ٌرجع إلٌهم لوال، وال ٌملن لهم ضرا وال نفعا. حكاه ابن 
 .(5ٔ)الجوزي
لال ابن الجوزي:" فعلى هذا المول، ٌكون لوله تعالى: فنسً من إخبار هللا عز وجل عن  

 .(ٕٓ)الن: أحدهما: أنه السامري. والثانً: بنو إسرابٌل"السامري. وعلى ما لبله، فٌمن لاله لو
والصواب" أن ذلن خبر من هللا عّز ذكره عن السامرّي أنه وصؾ موسى  لال الطبري:

بؤنه نسً ربه، وأنه ربه الذي ذهب ٌرٌده هو العجل الذي أخرجه السامري، إلجماع الحجة من 

                                                             

 .ٖٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ/٘كثٌر:تفسٌر ابن  (ٕ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/1ٔبري:أخرجه الط (ٔٔ)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 ِسمان عن عكرمة عن ابن عباس.. من طرٌك 2ٕٔ/ٖ، وزاد المسٌر:ٖٔٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .ٖٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1ٖ/ٖالكشاؾ: (1ٔ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (5ٔ)
 .2ٕٔ/ٖزاد المسٌر: (ٕٓ)
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ون خبرا من السامري عنه بذلن أشبه من أهل التؤوٌل علٌه، وأنه عمٌب ذكر موسى، وهو أن ٌك
 .(ٔ)ؼٌره"
 

 المرآن
ا َواَل َنْفعًا ) ٌِْهْم لَْواًل َواَل ٌَْمِلُن لَُهْم َضرًّ  [66({ ]طه : 66}أَفاََل ٌََرْوَن أاَلَّ ٌَْرِجُع إِلَ

 التفسٌر:
على دفع ضّرٍ  أفبل ٌرى الذٌن عبدوا العجل أنه ال ٌكلمهم ابتداء، وال ٌردُّ علٌهم جوابًا، وال ٌمدر

 عنهم، وال جلب نفع لهم؟
ٌِْهْم لَْواًل{ ]طه :   [، أي:" أفبل ٌرى الذٌن عبدوا 15لووله تعالى:}أَفَبَل ٌََرْوَن أاَلَّ ٌَْرِجُع إِلَ

 .(ٕ)العجل أنه ال ٌكلمهم ابتداء، وال ٌردُّ علٌهم جواًبا"
وبٌانًا لفضٌحتهم وسخافة  لال هللا تعالى ردًّا علٌهم ، وتمرًٌعا لهم ، لال ابن كثٌر:" 

ا َوال َنْفعًا { أي:  ٌِْهْم لَْوال َوال ٌَْمِلُن لَُهْم َضرًّ َل عمولهم فٌما ذهبوا إلٌه:} أَفَبل ٌََرْوَن أاَل ٌَْرِجُع إِ
ٌََرْوَن { أنه ال ٌجٌبهم إذا سؤلوه ، وال إذا خاطبوه"  .(ٖ)العجل }أَفَبل 

 .(ٗ)مهم العجل"ٌعنً: أفهبل ٌرون أنه ال ٌكل لال مماتل:" 
 .(٘)أي: ال ٌتكلم وٌراجعهم وٌراجعونه" لال السعدي:" 
 .(ٙ)عن مجاهد :" }أفبل ٌرون أال ٌرجع إلٌهم لوال{، لال: العجل" 
فً بعض التفاسٌر: أن العجل خار خوارا واحدا، ولم ٌعد، فهو معنى  لال السمعانً:" 

 .(2)إذا دعوه"لوله: }أال ٌرجع إلٌهم لوال{، ولال بعضهم: ال ٌجٌبهم 
ا َواَل نَْفعًا{ ]طه :   [، أي:" وال ٌمدر على دفع ضّرٍ 15لووله تعالى:}َواَل ٌَْمِلُن لَُهْم َضرًّ

 .(1)عنهم، وال جلب نفع لهم؟"

 .(5)أي : فً دنٌاهم وال فً أخراهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)هم خٌرا"ٌرفع عنهم سوءا، وال ٌسوق إلٌ ٌمول: ال ٌمدر العجل على أن لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)عن مجاهد :" }وال ٌملن لهم ضرا{، لال: ضبللة" 
فالعادم للكمال والكبلم والفعال ال ٌستحك أن ٌعبد وهو أنمص من عابدٌه،  لال السعدي:" 

فإنهم ٌتكلمون وٌمدرون على بعض األشٌاء، من النفع والدفع، بإلدار هللا لهم، وهذا من ببلدتهم، 
ا هذا الؽرٌب الذي صار له خوار، بعد أن كان جمادا، فظنوه إله وسخافة عمولهم، حٌث رأو

 .(ٕٔ)األرض والسماوات"
 [:15-1ٖفوابد اآلٌات:]

ارة فاستعجال موسى الموعد وتركه لومه وراءه كان سبباً فً  -ٔ ذم العجلة وبٌان آثارها الضَّ
 أمر عظٌم وهو عبادة العجل وما تترب علٌها من آثار جسام.

 رضا هللا تعالى ولكن بما ٌحب أن ٌتمرب به إلٌه. مشروعٌة طلب -ٕ
 مشروعٌة الؽضب هلل تعالى والحزن على ترن عبادته بمخالفة أمره ونهٌه. -ٖ

                                                             

 .2ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٔٔ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٙٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٖٔسٌر المٌسر:التف (1)
 .ٖٔٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٖ-1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٖٕٗ/2(:صٖٙٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٔٔ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 مشروعٌة استعارة الحلً للنساء والزٌنة، وحرمة جحدها وأخذها بالباطل. -ٗ
 الشر.وجوب استعمال العمل واستخدام الفكر للتمٌٌز بٌن الحك والباطل، والخٌر و -٘

 المرآن
ْحَمُن فَاتَّبِعُونًِ  َوأَِطٌعُوا أَْمِري }َولَمَْد لَاَل لَُهْم َهاُروُن ِمْن لَْبُل ٌَا لَْوِم إِنََّما فُتِنْتُْم بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّ

 [6ٓ({ ]طه : 6ٓ)
 التفسٌر:

بهذا العجل; ولمد لال هارون لبنً إسرابٌل من لبل رجوع موسى إلٌهم: ٌا لوم إنما اختُبرتم 
لٌظهر المإمن منكم من الكافر، وإن ربكم الرحمن ال ؼٌره فاتبعونً فٌما أدعوكم إلٌه من عبادة 

 هللا، وأطٌعوا أمري فً اتباع شرعه.
[، أي:" ولمد لال هارون لبنً 5ٓلوله تعالى:}َوَلمَْد لَاَل لَُهْم َهاُروُن ِمْن لَْبُل{ ]طه :  

 .(ٔ)م"إسرابٌل من لبل رجوع موسى إلٌه
ٌَا لَْوِم إِنََّما فُتِْنتُْم بِِه{ ]طه :   [، أي: "ٌا لوم إنما اختُبرتم بهذا العجل; 5ٓلوله تعالى:}

 .(ٕ)لٌظهر المإمن منكم من الكافر"
 .(ٖ)لال مماتل:" ٌعنً: ابتلٌتم بالعجل" 
 ٌخبر تعالى عما كان من نَْهً هارون ، علٌه السبلم ، لهم عن عبادة لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)العجل ، وإخباره إٌاهم : إنما هذا فتنة لكم"
ٌَا لَْوِم إِنََّما فُتِْنتُْم بِِه{ ]طه : وفً    :(٘)[، وجهان من التفسٌر5ٓلوله تعالى:}

 أحدهما: معناه: صرتم مفتونٌن بالعجل بصوته وخواره أو بؽٌره.
ٌَا َهاُروُن -علٌه السبلم-ىالثانً: معناه: ضللتم به، أي: باتخاذ العجل إلها. ٌدل علٌه لول موس { :

ٌْتَُهْم َضلُّوا{ ]طه :   [.5َٕما َمنَعََن إِْذ َرأَ

ْحَمُن{ ]طه :    .(ٙ)[، أي:" وإن ربكم الرحمن ال ؼٌره"5ٓلوله تعالى:}َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّ
الذي خلك كل شًء فمدره تمدًٌرا ، ذو العرش المجٌد ، الفعال لما  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ٌرٌد"
 .(1)[، أي:" فاتبعونً فٌما أدعوكم إلٌه من عبادة هللا"5ٓلوله تعالى:}فَاتَّبِعُونًِ{ ]طه :  
 .(5)لال مماتل:" على دٌنً" 
  .(ٓٔ)أي: أجٌبوا لً إلى ما أدعوكم به" لال الماترٌدي:" 
 .(ٔٔ)أي : فٌما آمركم به ، واتركوا ما أنهاكم عنه" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)[، أي:" وأطٌعوا أمري فً اتباع شرعه"5ٓعُوا أَْمِري{ ]طه : لوله تعالى:}َوأَِطٌ 
 .(ٖٔ)لال مماتل:" ٌعنً: لولً" 
  .(ٗٔ)أي: ما آمركم به" لال الماترٌدي:" 

                                                             

 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٓ/2وٌبلت أهل السنة:انظر: تؤ (٘)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٖٓ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/2السنة:تؤوٌبلت أهل  (ٗٔ)
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 المرآن

ٌْنَا ُموَسى ) ٌِْه َعاِكِفٌَن َحتَّى ٌَْرِجَع إِلَ  [6ٔ({ ]طه : 6ٔ}لَالُوا لَْن نَْبَرَح َعلَ
 التفسٌر:

 منهم: لن نزال ممٌمٌن على عبادة العجل حتى ٌرجع إلٌنا موسى. لال عُبَّاد العجل
أي: لن نزال على عبادة العجل ممٌمٌن حتى ٌرجع إلٌنا موسى، ولٌل:  لال الماترٌدي:" 

  .(ٔ)أي: لن نفارق عبادته"
أي : ال نترن عبادته حتى نسمع كبلم موسى فٌه. وخالفوا هارون فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)دوا أن ٌمتلوه"ذلن وحاربوه وكا
ٌِْه عاِكِفٌنَ  لال أبو عبٌدة:}   :(ٖ)"لن نزال، لال أوس بن ححر {، معناه: لَْن نَْبَرَح َعلَ

 فما برحت خٌل تثوب وتّدعى ... وٌلحك منها الحك وتمّطع
 .(ٗ)أي: فما زالت"

 :(٘)واختلؾ فً الذٌن عبدوا العجل على ألوال 
ارون. وها ٌدل علٌه ظاهر لوله تعالى:}ثم أحدها: أنهم كلهم عبدوا العجل، إال ه

 [.ٔ٘اتخذتم{]البمرة:
 الثانً: ولٌل: الذٌن عكفوا على عبادته من لوم موسى، ثمانٌة آالؾ رجل.

 الثالث: ولٌل : كلهم عبدوه إال هارون مع اثنً عشر ألفاً.
 الرابع:  ولٌل: إال هارون والسبعٌن رجبلً الذٌن كانوا مع موسى.

 ، أي المول األخٌر.(ٙ)"وهذا هو الصحٌح" لال أبو حٌان: 
لال الثعلبً:" وكان بنو إسرابٌل لد أخلفوا الوعد فعّدوا الٌوم واللٌلة ٌومٌن، فلما مضت  

عشرون ٌوما ولم ٌرجع موسى علٌه الّسبلم ورأوا العجل وسمعوا لول السامري، أفتتن بالعجل 
 .(2) عّز وجّل"ثمانٌة ألؾ رجل منهم، وعكفوا علٌه ٌعبدونه من دون هللا

 
 المرآن

ٌْتَُهْم َضلُّوا ) ٌَْت أَْمِري )6ٕ}لَاَل ٌَا َهاُروُن َما َمنَعََن إِْذ َرأَ  - 6ٕ({ ]طه : 6ٖ( أاَلَّ تَتَّبِعَِن أَفَعََص
6ٖ] 

 التفسٌر:
لال موسى ألخٌه هارون: أيُّ شًء منعن حٌن رأٌتهم ضلُّوا عن دٌنهم أن ال تتبعنً، فتلحك بً 

 فعصٌت أمري فٌما أمرتن به من خبلفتً واإلصبلح بعدي؟وتتركهم؟ أ
ٌْتَُهْم َضلُّوا )  ٌَا َهاُروُن َما َمنَعََن إِْذ َرأَ َّبِعَِن{]طه : 5ٕلوله تعالى:}لَاَل  [، 5ٖ - 5ٕ( أاَلَّ تَت

أي:" لال موسى ألخٌه هارون: أيُّ شًء منعن حٌن رأٌتهم ضلُّوا عن دٌنهم أن ال تتبعنً، 
 .(1)كهم؟"فتلحك بً وتتر

لال الطبري:" لال موسى ألخٌه هارون لما فرغ من خطاب لومه ومراجعته إٌاهم على  
ما كان من خطؤ فعلهم: ٌا هارون أي شًء منعن إذ رأٌتهم ضلوا عن دٌنهم، فكفروا باهلل وعبدوا 

 .(ٔ)العجل أال تتبعنً"

                                                             

 .ٕٖٓ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٔ)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٙٔوشواهد الكشاؾ  ٕ٘/ ٖٔوالطبري  -2ٔدٌوانه رلم (ٖ)
 .ٕ٘/ٕمجاز المرآن: (ٗ)

 .5ٙ/!ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٘)
 .5ٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)

 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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ى لومه ، فرأى ما ٌمول مخبًرا عن موسى ، علٌه السبلم ، حٌن رجع إل لال ابن كثٌر:" 
لد حدث فٌهم من األمر العظٌم ، فامتؤل عند ذلن ؼًٌظا، وألمى ما كان فً ٌده من األلواح اإللهٌة 

بسط ذلن ، وذكرنا هنان حدٌث « األعراؾ»، وأخذ برأس أخٌه ٌجره إلٌه ، ولد لدمنا فً 
 .(ٕ)«"لٌس الخبر كالمعاٌنة

َّبِعَِن { أي : فتخبرنً وشرع ٌلوم أخاه هارون فمال:} َما َمنَعََن إِ  ٌْتَُهْم َضلُّوا * أاَل تَت ْذ َرأَ
 .(ٖ)بهذا األمر أول ما ولع"

ٌحتمل }أال تتبعن{، أي: ما منعن إذ رأٌتهم ضلوا أال صرت إلى ما  لال الماترٌدي:" 
كنت صرت أنا؟ ولد علمت إلى أٌن صرت أنا، أو أن ٌكون لوله: }أال تتبعن{، أي: أال تتبع 

  .(ٗ)وكانت سنته ومذهبه المتال والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دٌن هللا" دٌنً وسنتً،
ٌْتَُهْم َضلُّوا أاَل تَتَّبِعَنًِ{، لال: تدعهم"عن ابن زٌد:   .(٘)لوله: "}َما َمنَعََن إِْذ َرأَ

ولال ابن جرٌج:" أمر موسى هارون أن ٌصلح، وال ٌتبع سبٌل المفسدٌن، فذلن لوله: 
َّبِعَنِ  ٌَْت أَْمِري{ بذلن"}أاَل تَت  .(ٙ)ً أَفَعََص
ٌَْت أَْمِري{ ]طه :   [، أي:" أفعصٌت أمري فٌما أمرتن به من 5ٖلوله تعالى:}أَفَعََص

 .(2)خبلفتً واإلصبلح بعدي؟"
أي : فٌما كنت تمدمت إلٌن ، وهو لوله : } اْخلُْفنًِ فًِ لَْوِمً َوأَْصِلْح  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)["ُٕٗٔمْفِسِدٌَن { ]األعراؾ : َوال تَتَّبِْع َسبٌَِل الْ 
لما انتهى موسى إلى لومه فرأى ما هم علٌه من عبادة العجل،  لال دمحم بن إسحاق:" 

َّبَِعنًِ  ٌْتَُهْم َضلُّوا أاَل تَت ألمى األلواح من ٌده، ثم أخذ برأس أخٌه ولحٌته، وٌمول: }َما َمنَعََن إِْذ َرأَ
ٌَْت أَْمِري{ ]سورة طه:   .(5)[ "5ٖ، 5ٕأَفَعََص

 
 المرآن

ٌَْن بَنًِ إِْسَرائٌَِل وَ  ْلَت بَ لَْم تَْرلُْب }لَاَل ٌَْبنَُإمَّ اَل تَؤُْخْذ بِِلْحٌَتًِ َواَل بَِرأِْسً إِنًِّ َخِشٌُت أَْن تَمُوَل فَرَّ
 [6ٗ({ ]طه : 6ٗلَْوِلً )

 التفسٌر:
ه إلٌه، فمال له هارون: ٌا  ابن أمً ال تمسن بلحٌتً وال ثم أخذ موسى بلحٌة هارون ورأسه ٌجرُّ

لت بٌن بنً إسرابٌل، ولم تحفظ  -إن تركتهم ولحمت بن  -بشعر رأسً، إنً خفُت  أن تمول: فرَّ
 وصٌتً بحسن رعاٌتهم.

[، أي:" ثم أخذ موسى 5ٗلوله تعالى:}لَاَل ٌَْبَنُإمَّ اَل تَؤُْخْذ بِِلْحٌَتًِ َواَل بَِرأِْسً{ ]طه :  
ه إلٌه، فمال له هارون: ٌا ابن أمً ال تمسن بلحٌتً وال بشعر بلحٌة هارون ورأسه ٌجرُّ 

 .(ٓٔ)رأسً"

                                                                                                                                                                              

 .5ٖ٘/1ٔر الطبري:تفسٌ (ٔ)
، وفٌه هشٌم بن بشٌر، ثمة ثبت كثٌر التدلٌس واإلرسال الخفً، 1ٖٗٔ، حدٌث رلم ٕٔ٘/ ٔأخرجه أحمد (ٕ)

ولد عنعن فً هذا الحدٌث، ولال الترمذي: )سمعت إسحاق بن منصور ٌمول: لال أحمد بن حنبل: لم ٌسمع هشٌم 
، باب، ذكر الخبر المدحض لول من ٖٖ/ 1له شاهداً حدٌث أبً بشر: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وأخرج ابن حبان 

، كتاب التفسٌر، سورة 1ٖٓ/ ٕ، وأخرج الحاكم الشاهد له، 1ٔٔٙزعم أن هذا الخبر تفرد به هشٌم، حدٌث رلم 
 .األنبٌاء، ولال صحٌح على شرط الشٌخٌن، والره الذهبً ولال: سمعه من أبً بشر ثمتان

 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓ/2بلت أهل السنة:تؤوٌ (ٗ)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٔ/ٖٔ(:صٖٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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لال الطبري : فً الكبلم محذوؾ، تمدٌر:" ثم أخذ موسى بلحٌة أخٌه هارون ورأسه  
 .(ٔ)ٌجّره إلٌه، فمال هارون :}ٌَا اْبَن أُمَّ ال تَؤُْخْذ بِِلْحٌَِتً َوال ِبَرأِْسً{"

 ، لوالن:[5ٗ]طه : ْبَنُإمَّ{ }َلوله تعالى:وفً 
 .(ٕ)أحدهما : أنه لال ذلن ألنه كان أخاه ألمه ، لاله الحسن
 :(ٗ)، كما لال الشاعر(ٖ)الثانً : أنه لال ذلن على عادة العرب استعطافاً بالرحم

ٌْتَنًِ ألَْمٍر َشِدٌدٍ  ً َوٌَا شمٌَك نَْفِسً                   أَْنَت َخلَّ  ٌَا اْبَن أُّمِ
 .(٘)ولوله: }اْبَن أَُم{، استلطاؾ برحم األم إذ هو ألصك المرابات" "لال ابن عطٌة: 
ترفك له بذكر األم مع أنه شمٌمه ألبوٌه ; ألن ذكر األم هاهنا أرق وأبلػ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)، أي : فً الحنو والعطؾ "
دل لوله: }ال تؤخذ بلحٌتً وال برأسً{ بؤن كان له الشعر، فكنى  لال الماترٌدي:" 

 .(2)"بالرأس عن الشعر
ٌعنً: ذإابتً وشعر رأسً إذ هما  ، "}ال تؤخذ بلحٌتً وال برأسً{ لال الثعلبً: 

 .(1)عضوان مصونان ٌمصدان باإلكرام واإلعظام من بٌن سابر األعضاءنً"
 . (5)ابن عباس: "أخذ شعره بٌمٌنه ولحٌته بٌساره، ألن الؽٌرة فً هللا ملكته"روي عن  

لد لٌل: إن موسى علٌه السبلم إنما فعل هذا على ؼٌر استخفاؾ وال لال المرطبً:" و
 .(ٓٔ)"عموبة كما ٌؤخذ اإلنسان بلحٌة نفسه. وهللا عز وجل أعلم بما أراد نبٌه علٌه السبلم

ٌَْن بَنًِ إِْسَراِبٌَل َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً{ ]طه :   ْلَت َب ، [5ٗلوله تعالى:}إِنًِّ َخِشٌُت أَْن تَمُوَل فَرَّ
لت بٌن بنً إسرابٌل، ولم تحفظ وصٌتً  -إن تركتهم ولحمت بن  -أي:" إنً خفُت  أن تمول: فرَّ
 .(ٔٔ)بحسن رعاٌتهم"

لال الطبري:" فمال له هارون: إنً خشٌت أن تمول، فّرلت بٌن جماعتهم، فتركت  

 .(ٕٔ)بعضهم وراءن، وجبت ببعضهم، ولم تنظر لولً وتحفظه"
من هارون عند موسى فً سبب تؤخره عنه ، حٌث لم ٌلحمه هذا اعتذار  لال ابن كثٌر:" 

فٌخبره بما كان من هذا الخطب الجسٌم لال } إِنًِّ َخِشٌُت{ أن أتبعن فؤخبرن بهذا ، فتمول لً : 

                                                             

 .5ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٔٔ/ٖٔ:انظر: تفسٌر الطبري (ٖ)
واللسان )شمك( ، وشواهد العٌنى  5ٖٔ، جمهرة أشعار العرب: 5أمالً الٌزٌدي الشعر البً زبٌد، انظر:  (ٗ)

، وؼٌرها. من لصٌدة مختارة، ٌرثى ابن أخته اللجبلج، وٌمال: ٌرثى أخاه ٕٕٕ: ٗ)هامش خزانة األدب( : 
ٌَا اْبَن خَ  تَنِى ِلَدْهٍر َشِدٌِد وأما هذه الرواٌة، فهً رواٌة اللجبلج، وٌروى البٌت:  ٌْ ًَ ٌَا لَْجبلُج، َخلَّ ْنَساء، ِشكَّ نَْفِس

ٌٍْت لَِد اْؼتََفْرُت، فبل أُو ... جع ِمْن َواِلٍد َوال َمْولُودِ   النحاة جمٌعًا فً كتبهم فً باب النداء. ٌمول فٌها: كُلَّ َم
ٌَْر أَنَّ اللَّْجبلَج َهدَّ َجنَاحِ  ِعٌدِ َؼ  ً ... ٌَْوَم فَاَرْلتُهُ بِؤَْعَلى الصَّ

ٌِْه ِعْبٌء ثَِمٌٌل ... ِمْن تَُراٍب وَجْنَدٍل َمْنُضودِ   فًِ َضٍرٌحٍ َعَل
ٌَْر َمعُودِ  ٌِْل َؼ  َعْن ٌَِمٌِن الطَِّرٌِك ِعْنَد َصٍد ... َحرَّ اَن ٌَْدعُو بِاللَّ

ٌَْر ُمؽَاٍث ... َولَمَْد َكا  َن عُْصرة الَمْنُجودِ َصاِدًٌا ٌَْستَِؽٌُث َؼ
 .ولوله: ))شمٌك(( تصؽٌر ))شمٌك(( ، وهو األخ

 .2٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٓ/2تاوٌبلت أهل السنة: (2)
 .1ٕ٘/ٙالكشؾ والبٌان: (1)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً:  (5)
 .5ٖٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/1ٔر الطبري:تفسٌ (ٕٔ)
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لم تركتهم وحدهم وفرلت بٌنهم }َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً{، أي : وما راعٌت ما أمرتن به حٌث 
 .(ٔ)استخلفتن فٌهم"

 .(ٕ)لو أنكرت علٌهم لصاروا حزبٌن ٌمتل بعضهم بعضا" :"لال مماتل 
 .(ٖ)ٌمول: لو اتبعتن وتركتهم لخشٌت أن تمول لً هذا المول" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)عن ابن عباس :"}َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً{، لال: لم تحفظ لولً" 
ظر. وفى آٌة أخرى }لَْم تَْرلُْب لَْوِلً{، معناه:  "لم تسمع لولى ولم تنت لال أبو عبٌدة:" 

ةً{] التوبة:   .(٘)[، أي: ال ٌرالبون"ٓٔ:}ال ٌَْرلُبُوَن فًِ ُمْإِمٍن إِالًّ َوال ِذمَّ
ٌَْن بَِنً ِإْسَرابٌَِل َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً{ ]طه : وفً  ْلَت َب لوله تعالى:}إِّنًِ َخِشٌُت أَْن تَمُوَل فَرَّ

 :(ٙ)[، وجهان5ٗ
صرت إلى ما صرت أنت تمول لً: }فرلت بٌن بنً إسرابٌل{; أحدهما: أنً خشٌت إن اتبعتن و

ألنن لو نهٌتهم عما اختاروا من عبادة العجل وبٌنت لهم السبٌل لعلهم ٌتبعونن، فحٌث لم تفعل 
 فؤنت الذي فرلت بٌنهم.

والثانً: على تؤوٌل المتال والحرب فً لوله: }أال تتبعن{ إنً خشٌت لو لاتلتهم ونصبت الحرب 
وا فرٌمٌن، فإذا تفرلوا التتلوا وسفكوا الدماء وتفانوا، فترن المتال لما أطمعوه اإلٌمان بٌنهم صار

إذا رجع إلٌهم موسى ونهاهم عن ذلن، فلعل سنته فً المتال مع من لم ٌطمع منه اإلٌمان، هذا 
على تؤوٌل من ٌمول بؤن هارون اعتزلهم لما عبدوا العجل مع عشرة آالؾ نفر وأكثر أو ألل 

 ما ذكر.على 
 .(2)وأما الحسن فإنه ٌمول: "كلهم لد عبدوا العجل إال هارون"

 .(1)فعلى لوله ال ٌحتمل الحرب والمتال معهم"
 .(5)خشٌت أن ٌتبعنً بعضهم وٌتخلؾ بعضهم" لال ابن زٌد:" 

 .(ٓٔ)كنا نكون فرلتٌن فٌمتل بعضنا بعضا حتى نتفانى" لال ابن جرٌج:" 
هل تمولون إن هارون خالؾ موسى فٌما طلب منه، وأنه  فإن لال لابل: لال السمعانً:"

 داهن عبدة العجل، ولم ٌشدد فً منعهم عنها؟ 
والجواب: أن موسى لم ٌطلب من هارون إال أن ٌخلفه فً لومه، وأن ٌرفك بهم، فرأى 
هارون أن ال ٌماتلهم، وأن اإلمسان عن لتالهم أصلح، ورأى موسى أن ٌماتلهم، ورأى أن المتال 

، فهذا رأي مجتهد خالؾ رأي مجتهد، وال عٌب فٌه، وإنما عاتبه موسى فً تركه المتال، أصلح
 .(ٔٔ)ٌعنً: لو كنت أنا مكانن كنت ألاتلهم، فهبل فعلت مثل ذلن"

ٌْنَا ُموَسى{، ألام  لال ابن عباس:" َل ٌَْرِجَع إِ ٌِْه َعاِكِفٌَن َحتَّى  لما لال الموم :}لَْن نَْبَرَح َعلَ
عه من المسلمٌن ممن لم ٌُفتتن، وألام من ٌعبد العجل على عبادة العجل، وتخّوؾ هارون فٌمن تب

ٌَْن بَِنً إِْسَرابٌَِل َولَْم تَْرلُْب  ْلَت َب هارون إن سار بمن معه من المسلمٌن أن ٌمول له موسى :}َفرَّ
 .(ٕٔ)لَْوِلً{، وكان له هاببا مطٌعا"

 [:5ٗ-5ٓفوابد اآلٌات:]

                                                             

 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٖٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٙ/ٕمجاز المرآن: (٘)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/2انظر: تؤوٌبلت اهل السنة: (ٙ)
 .ٖٖٓ/2انظر: تؤوٌبلت اهل السنة: (2)
 .ٖٖٓ/2انظر: تؤوٌبلت اهل السنة: (1)
 .ٖٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 فتنة العاص فً دٌنه ودنٌاه.معصٌة الرسول تإدي إلى  -ٔ
 جواز العذل والعتاب للحبٌب عند تمصٌره فٌما عهد به إلٌه. -ٕ
 جواز االعتذار لمن اتهم بالتمصٌر وان حما. -ٖ
 لد ٌخطىء المجتهد فً اجتهاده ولد ٌصٌب. -ٗ

 
 المرآن

 [6٘({ ]طه : 6٘}لَاَل فََما َخْطبَُن ٌَا َساِمِريُّ )

 التفسٌر:
 ن ٌا سامري؟ وما الذي دعان إلى ما فعلته؟لال موسى للسامري: فما شؤن

 .(ٔ)لال ٌحٌى:" أي: ما حجتن؟" 
 .(ٕ)لال ابن لتٌبة:" أي ما أمرن وما شؤنن؟" 
لال الطبري:" لال موسى للسامري: فما شؤنن ٌا سامري، وما الذي دعان إلى ما  

 .(ٖ)فعلته"
 .(ٗ)فٌه" ما أمرن؟ ما شؤنن؟ ما هذا الذي أدخلن فٌما دخلت لال ابن زٌد:" 
 .(٘)ما لن ٌا سامرّي؟" لال السدي:" 

 
 المرآن

لَْت ِلً  سُوِل فَنَبَْذتَُها َوَكذَِلَن َسوَّ نَْفِسً }لَاَل بَُصْرُت بَِما لَْم ٌَْبُصُروا بِِه فَمَبَْضُت لَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ
 [6ٙ({ ]طه : 6ٙ)

 التفسٌر:

على فرس، ولت خروجهم من  -السبلم  وهو جبرٌل علٌه -لال السامري: رأٌت ما لم ٌروه 
 ِ ًّ البحر وؼرق فرعون وجنوده، فؤخذُت بكفً ترابا من أثر حافر فرس جبرٌل، فؤلمٌته على الحل
ارة  الذي صنعت منه العجل، فكان عجبل جسًدا له خوار; ببلء وفتنة، وكذلن زٌَّنت لً نفسً األمَّ

 بالسوء هذا الصنٌع.
[، أي:" لال السامري: رأٌت ما 5َٙما لَْم ٌَْبُصُروا بِِه{ ]طه : لوله تعالى:}لَاَل بَُصْرُت بِ  
على فرس، ولت خروجهم من البحر وؼرق فرعون  -وهو جبرٌل علٌه السبلم  -لم ٌروه 
 .(ٙ)وجنوده"
لال الطبري:" ٌمول: لال السامرّي: علمت ما لم ٌعلموه، وهو فعلت من البصٌرة: أي  

 .(2)صرت بما عملت بصٌرا عالما"
 .(1)"-علٌه السبلم-لال الزجاج:أي:"علمت بما لم ٌعلموا به، وكان رأى فرس جبرٌل  
 .(5)عن لتادة :"}لَاَل َبُصْرُت بَِما لَْم ٌَْبُصُروا بِِه{، ٌعنً: فرس جبرابٌل علٌه السبلم" 
ولال ابن جرٌج:" لما لتل فرعون الولدان لالت أّم السامرّي: لو نحٌته عنً حتى ال  
 أدري لتله، فجعلته فً ؼار، فؤتى جبرابٌل، فجعل كّؾ نفسه فً فٌه، فجعل ٌُرضعه أراه، وال

                                                             

 .2ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .1ٕٔؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٖٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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العسل واللبن، فلم ٌزل ٌختلؾ إلٌه حتى عرفه، فمن ثم معرفته إٌاه حٌن لال: }فَمَبَْضُت لَْبَضًة 
سُوِل{"  .(ٔ)ِمْن أَثَِر الرَّ

سُوِل{ ]ط  [، أي:" فؤخذُت بكفً ترابا من 5ٙه : لوله تعالى:}فَمََبْضُت لَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ
 .(ٕ)أثر حافر فرس جبرٌل"

لال الزجاج:" فمبض لبضة من تراب حافر الفرس، والمبضة: لبض الشًء مرة واحدة،  
 .(ٖ)والمبصة ممدار ما ٌمبص"

سُوِل فَنَبَْذتَُها{، لال: من تحت حافر   عن مجاهد، لوله :" }فَمَبَْضُت لَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ
فرس جبرابٌل، نبذه السامرّي على حلٌة بنً إسرابٌل، فانسبن عجبل جسدا له خوار، حفٌؾ 

 .(ٗ)الرٌح فٌه فهو خواره، والعجل: ولد البمرة"
لال ابن عباس:" لما لذفت بنو إسرابٌل ما كان معهم من زٌنة آل فرعون فً النار،  

ترابا من أثر حافره، ثم ألبل وتكسرت، ورأى السامري أثر فرس جبرابٌل علٌه السبلم، فؤخذ 
 .(٘)إلى النار فمذفه فٌها، ولال: كن عجبل جسدا له خوار، فكان للببلء والفتنة"

 . (ٙ)، بالصاد"«فَمََبْصُت لَْبَصةً »روي عن الحسن :"أنه لرأها"  
بمعنى: أخذت بؤصابعً من تراب أثر فرس الرسول، والمبضة عند  لال الطبري:"
 .(2)لها، والمبصة: األخذ بؤطراؾ األصابع"العرب: األخذ بالكّؾ ك

ِ الذي صنعت منه العجل"5ٙلوله تعالى:}فَنَبَْذتَُها{ ]طه :   ًّ  .(1)[، أي:" فؤلمٌته على الحل
 .(5)لال الطبري:" ٌمول: فؤلمٌتها" 
 .(ٓٔ)لال الزجاج:" ألمٌتها فً العجل لتخور" 
 .(ٔٔ)ان صابؽا، فخار العجل"أي: ألمٌتها فً العجل، ٌعنً حٌن صاؼه، وك لال ٌحٌى:" 
، كان أخذها من أثر فرس «من أثر الفرس»فً لراءة ابن مسعود: لال ٌحٌى:" و 

 .(ٕٔ)جبرٌل، فصرها فً عمامته ثم لطع البحر فكانت معه"
َلْت ِلً نَْفِسً{ ]طه :   ارة 5ٙلوله تعالى:}َوَكذَِلَن َسوَّ [، أي:" وكذلن زٌَّنت لً نفسً األمَّ

 .(ٖٔ)ٌع"بالسوء هذا الصن
لال الطبري:" ٌمول: وكما فعلت من إلمابً المبضة التً لبضت من أثر الفرس على  

الحلٌة التً أولد علٌها حتى انسبكت فصارت عجبل جسدا له خوار، زٌنت لً نفسً أن ٌكون 
 .(ٗٔ)ذلن كذلن"

 .(٘ٔ)لال ابن الجوزي:" أي: وكما حدثتن زٌنت لً نفسً" 
 .(ٙٔ)َلْت ِلً نَْفِسً{، لال: كذلن حدثتنً نفسً"عن ابن زٌد :"}َوَكذَِلَن َسوَّ  

                                                             

 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .]بتصرؾ[2ٗٔ/ٖزاد المسٌر: (٘ٔ)
 .ٖٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٔ)لال ٌحٌى:" وكذلن زٌنت لً نفسً. ولع فً نفسً إذا ألمٌتها فً فً العجل خار" 
عن ابن عباس :"أن هارون أتى على السامري وهو ٌصنع العجل فمال: ما تصنع؟ لال:  

لى ما فً نفسه. فلما صنعه لال أصنع ما ٌضر وال ٌنفع، فمال هارون: اللهم أعطه الذي سؤلن ع
 .(ٕ)هارون: اللهم إنً أسؤلن أن ٌخور، فخار العجل وذلن بدعوة هارون"

 
 المرآن

إِلَِهَن }لَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ لََن ِفً اْلَحٌَاِة أَْن تَمُوَل اَل ِمَساَس َوإِنَّ لََن َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ َواْنظُْر إِلَى 
لَنَّهُ ثُمَّ لَنَْنِسفَنَّهُ ِفً اْلٌَّمِ نَْسفًا )الَِّذي َظْلَت َعلٌَْ   [66({ ]طه : 66ِه َعاِكفًا لَنَُحّرِ

 التفسٌر:
لال موسى للسامري: فاذهب فإن عموبتن فً الحٌاة الدنٌا أن تعٌش منبوذًا تمول لكل أحد: ال 

، وإن لن موعدا لعذابن وعمابن، لن ٌُْخلفن هللا إٌاه، وس وؾ تلماه، وانظر إلى أََمسُّ وال أَُمسُّ
معبودن الذي ألمت على عبادته لنُحرلنَّه بالنار، ثم لنُذرونَّه فً البحر ذروا لتذهب به الرٌح; 

 حتى ال ٌبمى منه أثر.
ٌَاةِ أَْن تَمُوَل اَل ِمَساَس{ ]طه :   [، أي:" لال 52لوله تعالى:}لَاَل فَاْذَهْب فَإِنَّ لََن فًِ اْلَح

إن عموبتن فً الحٌاة الدنٌا أن تعٌش منبوذًا تمول لكل أحد: ال أََمسُّ موسى للسامري: فاذهب ف
"  .(ٖ)وال أَُمسُّ
 .(ٗ)لال ابن لتٌبة:" أي: ال تخالط أحدا" 
التؤوٌل: أن موسى علٌه السبلم حرم مخالطة السامري، فالمعنى: إنن فً  لال الزجاج:" 

 .(٘)الدنٌا ال تخالط جزاء لفعلن"
سى للسامرّي: فاذهب فإن لن فً أٌام حٌاتن أن تمول: ال مساس: لال الطبري:" لال مو 

، وذُكر أن موسى أمر بنً إسرابٌل أن ال ٌإاكلوه، وال ٌخالطوه، وال  أي ال أمس، وال أُمسُّ
 .(ٙ)ٌباٌعوه، فلذلن لال له: إن لن فً الحٌاة أن تمول ال مساس، فبمً ذلن فٌما ذكر فً لبٌلته"

لسامرّي عظٌما من عظماء بنً إسرابٌل، من لبٌلة ٌمال لها كان وهللا ا لال لتادة:" 
سامرة، ولكن عدّو هللا نافك بعد ما لطع البحر مع بنً إسرابٌل، لوله: }فَاْذَهْب فَإِنَّ لََن فًِ اْلَحٌَاِة 

 .(2)أَْن تَمُوَل ال ِمَساَس{، فبماٌاهم الٌوم ٌمولون ال مساس"
[، وجهان 52نَّ لََن فًِ اْلَحٌَاةِ أَْن تَمُوَل اَل ِمَساَس{ ]طه : وفً لوله تعالى:}لَاَل فَاْذَهْب فَإِ  

 :(1)من التفسٌر
أحدهما : أن لوله :}فَاْذَهْب{، وعٌد من موسى ، ولذا فإن السامري خاؾ فهرب فجعل ٌهٌم فً 
البرٌة مع الوحوش والسباع، ال ٌجد أحداً من الناس ٌمسه، حتى صار كالمابل: ال مساس، لبعده 

 الناس وبعد الناس منه . لالت الشاعرة : عن
 حمال راٌات بها لنعاسا  ...  حتى ٌمول األزد ال مساسا

المول الثانً : أن هذا المول من موسى  كان تحرٌماً للسامري، وأن موسى أمر بنً إسرابٌل أال 
، لال الشاعر :  ٌإاكلوه وال ٌخالطوه ، فكان ال ٌََمسُّ َوالَ ٌَُمسُّ

 سامري ولوله  ...  أال ال ٌرٌد السامري مساساتمٌم كرهط ال
 أي: ال ٌَُخاِلطُوَن َوالَ ٌَُخالَطُون .

                                                             

 .2ٕ٘/ٔسبلم: تفسٌر ٌحٌى بن (ٔ)
 .2ٕ٘/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٖٙ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
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 .(ٔ)ٌعنً: ال تخالط الناس" لال مماتل:" 
ال تماس الناس وال ٌماسونن، فهذه عموبتن فً الدنٌا ومن كان على دٌنن  لال ٌحٌى:" 

 .(ٕ)صنؾ من الٌهود"«: السامرة»إلى ٌوم المٌامة. و
أي: ال أمس وال أمس، أّول ذلن أن موسى أمرهم أال ٌإاكلوه وال ٌخالطوه  فراء:"لال ال 

 .(ٖ)وال ٌباٌعوه"
 .(ٗ)هو المماسة والمخالطة" لال أبو عبٌدة:" 
[، أي:" وإن لن موعدا لعذابن 52لوله تعالى:}َوإِنَّ لََن َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ{ ]طه :  

 .(٘)ؾ تلماه"وعمابن، لن ٌُْخلفن هللا إٌاه، وسو
 .(ٙ)ٌمول: لن تؽٌب عنه" لال مماتل:" 
 .(2)ٌعنً ٌوم المٌامة، توافٌه فٌجزٌن هللا فٌه بؤسوأ عملن" لال ٌحٌى:" 
َوإِنَّ لََن َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ{، ٌمول: لن تؽٌب عنه"عن لتادة:" } 

(1). 
 .(5)ٌمول: لن تؽٌب عنه" ،«لَن تُْخِلفَهُ أْنتَ :»أبا نهٌن ٌمرأ لال عبدالرحمن :" سمعت  
ٌِْه َعاِكًفا{ ]طه :   [، أي:" وانظر إلى 52لوله تعالى:}َواْنظُْر إِلَى إِلَِهَن الَِّذي َظْلَت َعلَ

 .(ٓٔ)معبودن الذي ألمت على عبادته "
 .(ٔٔ)لال الطبري:" ٌمول: وانظر إلى معبودن الذي ظلت علٌه ممٌما تعبده" 
 .(ٕٔ)مٌما"لال ابن لتٌبة:}َعاِكًفا{" أي: م 
ٌِْه َعاِكًفا{، الذي ألمت علٌه"   .(ٖٔ)عن ابن عباس، لوله: "}َظْلَت َعلَ
ّمِ نَْسًفا{ ]طه :   لَنَّهُ ثُمَّ لَنَْنِسفَنَّهُ فًِ اْلٌَ [، أي:" لنُحرلنَّه بالنار، ثم 52لوله تعالى:}لَنَُحّرِ

 .(ٗٔ)لنُذرونَّه فً البحر ذروا لتذهب به الرٌح; حتى ال ٌبمى منه أثر"
لال الطبري:" ٌمول: ثم لنذّرٌنه فً البحر تذرٌة، ٌمال منه: نسؾ فبلن الطعام بالمنسؾ:  

 .(٘ٔ)إذا ذراه فطٌر عنه لشوره وترابه بالٌد أو الرٌح"
 .(ٙٔ)عن ابن عباس، لوله :"}ثُمَّ لَنَْنِسفَنَّهُ فًِ اْلٌَّمِ نَْسًفا{، ٌمول: لنذرٌنه فً البحر" 
 .(2ٔ)"رٌّم، والٌّم: البحذراه فً ال لال ابن عباس:" 
لال السدي:" ثم أخذه فذبحه، ثم حرله بالمبرد، ثم ذراه فً الٌم، فلم ٌبك بحر ٌومبذ إال  

 .(1ٔ)ولع فٌه شًء منه"
 .(5ٔ)«"لنذبحنه ثم لنحرلنه، ثم لننسفنه فً الٌّم نسفا»وفً بعض المراءة:  لال لتادة:" 

                                                             

 .ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٌٔى بن سبلمتفسٌر ٌح (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرىن: (ٖ)
 .2ٕ/ٕمجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم (2)
 .ٖٗٙ،1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٗٙ،1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٔالمرآن:ؼرٌب  (ٕٔ)
 .ٖٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .2ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٖٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .ٖٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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 المرآن

ُ الَِّذي  ٍء ِعْلًما )}إِنََّما إِلَُهكُُم َّللاَّ ًْ  [66({ ]طه : 66اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو َوِسَع كُلَّ َش
 التفسٌر:

 هو هللا الذي ال معبود بحك إال هو، وسع علمه كل شًء. -أٌها الناس  -إنما إلهكم 
ُ الَِّذي اَل إِلََه إِالَّ هَُو{ ]طه :   ٌها الناس أ -[، أي:" إنما إلهكم 51لوله تعالى:}إِنََّما إِلَُهكُُم َّللاَّ

 .(ٔ)هو هللا الذي ال معبود بحك إال هو" -
لال الطبري:" ٌمول: ما لكم أٌها الموم معبود إال الذي له عبادة جمٌع الخلك ال تصلح  

 .(ٕ)العبادة لؽٌره، وال تنبؽً أن تكون إال له"
ٍء ِعْلًما{ ]طه :   ًْ  .(ٖ)[، أي:" وسع علمه كل شًء"51لوله تعالى:}َوِسَع ُكلَّ َش
 .(ٗ)لال لتادة:" ٌمول: مؤل كّل شًء علما تبارن وتعالى" 
 .(٘)لال ٌحٌى: "أي: ال ٌكون شًء إال بعلم هللا" 
 .(ٙ)أحاط به علما وعلمه" لال أبو عبٌدة:معناه:" 
 .(2)وسع علمه كل شًء"لال ابن لتٌبة:"أي:  
ال ٌضٌك لال الطبري:" ٌمول: أحاط بكل شًء علما فعلمه، فبل ٌخفى علٌه منه شًء و 

علٌه علم جمٌع ذلن، ٌمال منه: فبلن ٌسع لهذا األمر: إذا أطاله ولوي علٌه، وال ٌسع له: إذا 
 .(1)عجز عنه فلم ٌطمه ولم ٌمو علٌه"

 .(5)«هللا الذي ال إله إال هو الرحمن رب العرش وسع كل شًء علما»لرأ طلحة:  
 [:51-5٘فوابد اآلٌات:]

 ستجواب له.مشروعٌة االستنطاق للمتهم واال -ٔ

 ما سولت النفس ألحد وال زٌنت له شٌبا إالّ تورط فٌه إن هو عمل بما سولته له. -ٕ
 لد ٌجمع هللا تعالى للعبد ذي الذنب العظٌم بٌن عذاب الدنٌا وعذاب اآلخرة. -ٖ
 مشروعٌة هجران المبتدع ونفٌه وطرده فبل ٌسمح ألحد باالتصال به والمرب منه. -ٗ
 وثان والصور وآالت اللهو والباطل الصارفة عن عباد هللا تعالى.كسر األصنام واأل -٘
 
 

 المرآن
ٌْنَاَن ِمْن لَُدنَّا ِذْكًرا ) ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء َما لَْد َسبََك َولَْد آتَ  [66({ ]طه : 66}َكذَِلَن نَمُصُّ َعلَ

 التفسٌر:
بؤنباء السابمٌن لن.  أنباء موسى وفرعون ولومهما، نخبرن -أٌها الرسول  -كما لصصنا علٌن 

 ولد آتٌنان ِمن عندنا هذا المرآن ذكرى لمن ٌتذكر.
ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء َما لَْد َسبََك{ ]طه :   [، أي:" كما لصصنا 55لوله تعالى:}َكذَِلَن نَمُصُّ َعلَ

 .(ٓٔ)أنباء موسى وفرعون ولومهما، نخبرن بؤنباء السابمٌن لن" -أٌها الرسول  -علٌن 

                                                             

 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .1ٕ/ٕمجاز المرىن: (ٙ)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (2)
 .2ٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙ/ٖانظر: الكشاؾ: (5)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)من أخبار ما لد مضى" لال ٌحٌى:" 
كما لصصنا علٌن ٌا دمحم نبؤ موسى وفرعون ولومه وأخبار بنً إسرابٌل  لال الطبري:" 

 .(ٕ)مع موسى، كذلن نخبرن بؤنباء األشٌاء التً لد سبمت من لبلن، فلم تشاهدها ولم تعاٌنها"
ة ٌعنً: التصاص لصة موسى علٌه الصبل -مثل ذلن االلتصاص لال البٌضاوي:أي:" 
نمص علٌن من أخبار األمور الماضٌة واألمم الدارجة تبصرة لن وزٌادة فً علمن  -والسبلم

 .(ٖ)وتكثٌرا لمعجزاتن وتنبٌها وتذكٌرا للمستبصرٌن من أمتن"
َناَن ِمْن لَُدنَّا ِذْكًرا{ ]طه :   ٌْ [، أي:" ولد آتٌنان ِمن عندنا هذا المرآن 55لوله تعالى:}َولَْد آتَ

 .(ٗ)ر"ذكرى لمن ٌتذك
 .(٘)أي: ولد أعطٌنان من عندنا المرآن" لال ٌحٌى:" 
ولد آتٌنان ٌا دمحم من عندنا ذكرا ٌتذكر به، وٌتعظ به أهل العمل والفهم،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)وهو هذا المرآن الذي أنزله هللا علٌه، فجعله ذكرى للعالمٌن"
بار حمٌما بالتفكر كتابا مشتمبل على هذه األلاصٌص واألخ لال البٌضاوي:أي:" 

 .(2)واالعتبار، والتنكٌر فٌه للتعظٌم. ولٌل ذكرا جمٌبل وصٌتا عظٌما بٌن الناس"
 .(1)ها هنا هو: المرآن"« الذكر» لال السمعانً:" 

 
 المرآن

 [ٓٓٔ({ ]طه : ٓٓٔ}َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَِإنَّهُ ٌَْحِمُل ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِوْزًرا )
 التفسٌر:

هذا المرآن، ولم ٌصدق به، ولم ٌعمل بما فٌه، فإنه ٌؤتً ربه ٌوم المٌامة ٌحمل من أعرض عن 
 إثًما عظًٌما.

[، أي:" من أعرض عن هذا المرآن، ولم ٓٓٔلوله تعالى:}َمْن أَْعَرَض َعْنهُ{ ]طه :  
 .(5)ٌصدق به، ولم ٌعمل بما فٌه"

 .(ٓٔ)عن المرآن ولم ٌإمن به" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)من ولى عنه فؤدبر فلم ٌصّدق به ولم ٌمر" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕٔ)أي: المرآن، فلم ٌإمن به، ولم ٌعمل بما فٌه" لال المرطبً:" 
عن الذكر الذي هو المرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة ولٌل عن  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٖٔ)هللا"
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِوْزًرا{  [، أي:" فإنه ٌؤتً ربه ٌوم المٌامة ٓٓٔ]طه :  لوله تعالى:}فَإِنَّهُ ٌَْحِمُل 

 .(ٗٔ)ٌحمل إثًما عظًٌما"
 .(ٔ)ٌمول: فإنه ٌؤتً ربه ٌوم المٌامة ٌحمل حمبل ثمٌبل وذلن اإلثم العظٌم" لال الطبري: " 

                                                             

 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .1ٖ/ٗبٌضاوي:تفسٌر ال (ٖٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)عن مجاهد، لوله :"}ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِوْزًرا{، لال: إثما" 
 .(ٖ)ٌثمله "أي: ثمبل، ومعناه: إثما  لال السمعانً:" 
عموبة ثمٌلة فادحة على كفره، وذنوبه سماها وزرا تشبٌها فً ثملها  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٗ)على المعالب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي ٌفدح الحامل وٌنمض ظهره، أو إثما عظٌما"
 

 المرآن
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِحْماًل )  [ٔٓٔ: ({ ]طه ٔٓٔ}َخاِلِدٌَن فٌِِه َوَساَء لَُهْم 

 التفسٌر:
 خالدٌن فً العذاب، وساءهم ذلن الحمل الثمٌل من اآلثام حٌث أوردهم النار.

 .(٘)[، أي:" خالدٌن فً العذاب"ٔٓٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌِِه{ ]طه :  
 .(ٙ)أنهم خالدون فً النار بؤوزارهم" لال الطبري: المعنى:" 
 .(2)أي: ممٌمٌن فً عذاب الوزر" لال السمعانً:" 
 .(1)ٌرٌد ممٌمٌن فٌه، أي: فً جزابه وجزاإه جهنم" لال المرطبً:" 
فً الوزر أو فً حمله، والجمع فٌه والتوحٌد فً أعرض للحمل  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(5)على المعنى واللفظ"
ٌَاَمِة ِحْمبًل{ ]طه :   مٌل [، أي:" وساءهم ذلن الحمل الثٔٓٔلوله تعالى:}َوَساَء لَُهْم ٌَْوَم اْلِم

 .(ٓٔ)من اآلثام حٌث أوردهم النار"
 .(ٔٔ)أي: ببس الوزر حملهم ٌوم المٌامة" لال السمعانً:" 
وساء ذلن الحمل والثمل من اإلثم ٌوم المٌامة حمبل وحّك لهم أن  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕٔ)ٌسوءهم ذلن، ولد أوردهم مهلكة ال منجى منها"

 .(ٖٔ)المٌامة"ٌرٌد ببس الحمل حملوه ٌوم  لال المرطبً:" 
 .(ٗٔ)ٌمول: ببسما حملوا" لال ابن عباس:" 
 .(٘ٔ)ٌعنً بذلن: ذنوبهم" لاالبن عباس:" 

 
 المرآن

 [ٕٓٔ({ ]طه : ٕٓٔ}ٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِمٌَن ٌَْوَمئٍِذ ُزْرلًا )

 التفسٌر:
ن ذلكم الٌوم وهم زرق، تؽٌَّرت لصٌحة البعث، ونسوق الكافرٌ« المرن»ٌوم ٌَنفُخ الملَُن فً 

 ألوانهم وعٌونهم; من شدة األحداث واألهوال.

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٗٗ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .1ٖ/ٗالبٌضاوي: تفسٌر (5)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .5ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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« المرن»[، أي:" ٌوم ٌَنفُخ الملَُن فً ٕٓٔلوله تعالى:}ٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّوِر{ ]طه :  
 .(ٔ)لصٌحة البعث"

 .(ٕ)وساء لهم ٌوم المٌامة، ٌوم ٌنفخ فً الصور" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)جمع: صورة"« الصور»أكثر ما ٌذهب إلٌه أهل اللؽة أن  "لال الزجاج: 
بالنون وفتحها وضم الفاء لموله: }ونحشر{، على إسناد النفخ « ننفخ»لرأ أبو عمرو:  

إلى اآلمر به تعظٌما له أو للنافخ، ولرأ اآلخرون بالٌاء وضمها وفتح الفاء على ؼٌر تسمٌة 
 .(ٗ)الفاعل

[، أي:" ونسوق الكافرٌن ذلكم ُٕٓٔمْجِرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُزْرلًا{ ]طه : لوله تعالى:}َونَْحُشُر الْ  
ٌَّرت ألوانهم وعٌونهم; من شدة األحداث واألهوال"  .(٘)الٌوم وهم زرق، تؽ

الزرلة: هً الخضرة: فً سواد العٌن، فٌحشرون زرق العٌون سود  لال البؽوي:" 
 .(ٙ)الوجوه"
 [، وجوه من التفسٌر:ِٕٓٔرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُزْرلًا{ ]طه : لوله تعالى:}َونَْحُشُر اْلُمجْ وفً  

ٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم عُْمًٌا { ]اإلسراء : أحدها : عُمٌاً،  ، حكاه [52لال تعالى: }َونَْحشُُرهُْم ٌَْوَم اْلِم
 .(2)الفراء

 .(1)"أي: بٌض العٌون من العمى: لد ذهب السواد والناظر" ولال ابن لتٌبة:
 .(5)لزمخشري:" ألن حدلة من ٌذهب نور بصره تزراق"لال ا 

 .(ٔٔ)، وبه لال الطبري(ٓٔ)الثانً : عطاشاً لد أزرلت عٌونهم من شدة العطش، لاله األزهري
 الثالث : تشوٌه َخْلِمهم بزرلة عٌونهم وسواد وجوههم.

 .(ٕٔ)زرق األعٌن" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)و نوع من العذاب. حكاه الماورديالرابع : أنه الطمع الكاذب إذ تعمبته الخٌبة ، وه

 . (ٗٔ)الخامس : أن المراد بالزرلة شخوص البصر من شدة الخوؾ. حكاه الماوردي
 :(٘ٔ)العرب تتشاءم بزرلة العٌون. لال الشاعر ٌهجو رجبل لال الثعلبً:" 

ِ ِمَن اللْإم أ ًّ ٌْنَاَن ٌا ابْن ُمَكْعبٍَر ... أاَلَ ُكلُّ َضبِّ  .(ٙٔ)زرُق"لَمَْد َزِرَلْت َع
لال الزمخشري:" لٌل: أن الزرلة أبؽض شًء من ألوان العٌون إلى العرب ألن الروم  

أعداإهم وهم زرق العٌون ولذلن لالوا فً صفة العدو: أسود الكبد، أصهب السبال، أزرق 
 .(2ٔ)العٌن"

                                                             

 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٖ/ٗ، وتفسٌر البٌضاوي:5ٕٗ/٘: تفسٌرا لبؽوي:انظر (ٗ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٓ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (1)
 .12/ٖالكشاؾ: (5)
 .5ٔٔ/ٕ، وحكاه الفراء:ٕٗٗ/ٖانظر: النكتو العٌون: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٗ/ٖل بن سلٌمان:تفسٌر ممات (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٖانظر: النكتو العٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/ٖانظر: النكتو العٌون: (ٗٔ)
، ولسان ٓٓٔ/ٔ، والمخصص:15ٗٔ/ٗ، وتادج اللؽة)زرق(:ص2ٓ1/ٕانظر: جمهرة اللؽة)رزن(:ص (٘ٔ)

 . والبٌت ؼٌر منسوب.5ٖٗ/ٕ٘، وتاج العروس)زرق(:ص5ٖٔ/ٓٔالعرب:
 .ٕٓٙ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٙٔ)
 .12/ٖالكشاؾ: (2ٔ)
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عنى بالزرق فً هذا الموضع: ما ٌظهر فً أعٌنهم من شدة العطش الذي  لال الطبري:" 
 .(ٔ)بهم عند الحشر لرأي العٌن من الزرق" ٌكون

عن ابن عباس أن رجبل أتاه فمال: "أرأٌت لوله: }ونحشر المجرمٌن ٌومبذ زرلا{، 
 .(ٖ)"، لال: إن ٌوم المٌامة فٌه حاالت ٌكونون فً حال زرلا وفً حال عمٌا(ٕ)وأخرى }عمٌا{

 المرآن
ٌْنَُهْم إِْن لَبِثْتُْم إاِلَّ عَ   [ٖٓٔ({ ]طه : ْٖٓٔشًرا )}ٌَتََخافَتُوَن بَ

 التفسٌر:
 ٌتهامسون بٌنهم، ٌمول بعضهم لبعض: ما لبثتم فً الحٌاة الدنٌا إال عشرة أٌام.

ٌْنَُهْم{ ]طه :    .(ٗ)[، أي:" ٌتهامسون بٌنهم"ٖٓٔلوله تعالى:}ٌَتََخافَتُوَن بَ
ون بٌنهم" لال ابن عباس ولتادة:أي:"   .(٘)ٌتَسارُّ
 .(ٙ)لون بٌنهم"ٌعنً: ٌتساء لال مماتل:" 
 .(2)التخافت: الكبلم المخفً" لال الفراء:" 
 .(1)ٌتهامسون بٌنهم، وٌسّر بعضهم إلى بعض" لال طبري:" 
 .(5)لال الزمخشري:" تخافتهم لما ٌمؤل صدورهم من الرعب والهول" 
تم فً [، أي:" ٌمول بعضهم لبعض: ما لبثٖٓٔلوله تعالى:}إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ َعْشًرا{ ]طه :  

 .(ٓٔ)الحٌاة الدنٌا إال عشرة أٌام"
 .(ٔٔ)ٌمول بعضهم لبعض: ما لبثتم إال عشر لٌال" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: أنهم ٌمول بعضهم لبعض: ما لبثتم فً الدنٌا إال عشرا" لال طبري:" 
لال الزمخشري:" ٌستمصرون مدة لبثهم فً الدنٌا: إما لما ٌعاٌنون من الشدابد التً  

ام النعمة والسرور فٌتؤسفون علٌها وٌصفونها بالمصر ألن أٌام السرور لصار، وإما تذكرهم أٌ

ألنها ذهبت عنهم وتمضت، والذاهب وإن طالت مدته لصٌر باالنتهاء، ومنه تولٌع عبد هللا بن 
 «. كفى باالنتهاء لصرا« : »أطال هللا بماءن»المعتز تحت: 

مصر إلٌها عمر الدنٌا، وٌمال لبث أهلها فٌها وإما الستطالتهم اآلخرة وأنها أبد سرمد ٌست
 .(ٖٔ)بالمٌاس إلى لبثهم فً اآلخرة"

 المرآن
 [ٗٓٔ({ ]طه : ٗٓٔ}نَْحُن أَْعلَُم بَِما ٌَمُولُوَن إِْذ ٌَمُوُل أَْمثَلُُهْم َطِرٌمَةً إِْن لَبِثْتُْم إاِلَّ ٌَْوًما )

 التفسٌر:
ون حٌن ٌمول أعلمه م وأوفاهم عمبل ما لبثتم إال ٌوًما واحًدا; لِمَصر نحن أعلم بما ٌمولون وٌُِسرُّ

 مدة الدنٌا فً أنفسهم ٌوم المٌامة.
[، أي:" نحن أعلم بما ٌمولون ٗٓٔلوله تعالى:}نَْحُن أَْعلَُم بَِما ٌَمُولُوَن{ ]طه :  

ون"  .(ٔ)وٌُِسرُّ

                                                             

 .5ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
ٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم عُْمًٌا{ ]اإلسراء :  (ٕ)  [.52لال تعالى: }َونَْحشُُرهُْم ٌَْوَم اْلِم
 .ٖٕٗٗ/2(:صٕٕٖ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٓ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٔٔ/ٕلمرىن:معانً ا (2)
 .5ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .12/ٖالكشاؾ: (5)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .12/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:" ال ٌخفى علٌنا مما ٌتساررونه بٌنهم شًء" 
 .(ٖ)أي : فً حال تناجٌهم بٌنهم" لال ابن كثٌر:" 
ٌَمُوُل أَْمثَلُُهْم َطِرٌمَةً إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ ٌَْوًما{ ]طه :   [، أي:" حٌن ٌمول ٗٓٔلوله تعالى:}إِْذ 

 .(ٗ)أعلمهم وأوفاهم عمبل ما لبثتم إال ٌوًما واحًدا"
 .(٘)إن لبثتم فً المبور إال ٌوما واحدا" لال مماتل:" 
 .(ٙ): فً الدنٌا إال ٌوما، لما تماصرت فً أنفسهم"أي لال لتادة:" 
لال الطبري:" حٌن ٌمول أوفاهم عمبل وأعلمهم فٌهم: إن لبثتم فً الدنٌا إال ٌوما، وإنما  

عنى جّل ثناإه بالخبر عن لٌلهم هذا المول ٌومبذ، إعبلم عباده أن أهل الكفر به ٌنسون من عظٌم 
ة جزعهم من عظٌم ما ٌردون علٌه ما كانوا فٌه فً الدنٌا ما ٌعاٌنون من هول ٌوم المٌامة، وشدّ 

من النعٌم واللذّات، ومبلػ ما عاشوا فٌها من األزمان، حتى ٌخٌل إلى أعملهم فٌهم، وأذكرهم 
 .(2)وأفهمهم أنهم لم ٌعٌشوا فٌها إال ٌوما"

ها وإن أي: لمصر مدة الدنٌا فً أنفسهم ]ٌوم المعاد ; ألن الدنٌا كُلَّ  لال ابن كثٌر:" 
تكررت أولاتها وتعالبت لٌالٌها وأٌامها وساعاتها كؤنها ٌوم واحد ; ولهذا تستمصر مدة الحٌاة 
الدنٌا ٌوم المٌامة : وكان ؼرضهم فً ذلن درء لٌام الحجة علٌهم ، لمصر المدة ; ولهذا لال 

ٌَْر َساَعٍة َكذَِلَن َكانُوا ٌُْإفَكُوَن َولَاَل الَِّذٌَن تعالى : } َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌُْمِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا  َؼ
ِ إِلَى ٌَْوِم اْلبَْعِث فََهذَا ٌَْوُم اْلبَْعِث َولَِكنَّ  كُْم كُْنتُْم ال تَْعلَُموَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإلٌَماَن لَمَْد لَبِثْتُْم فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

ْركُْم َما ٌَتَذَكَُّر فٌِِه َمْن تَذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذٌُر [ ، ولال تعالى : } أَوَ ٙ٘،  ٘٘{ ]الروم :  لَْم نُعَّمِ
[ ، ولال تعالى : } َكْم لَبِثْتُْم فًِ األْرِض َعَدَد ِسنٌَِن 2ٖفَذُولُوا فََما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن نَِصٌٍر { ]فاطر : 
ٌَن * لَاَل إِْن لَبِثْتُْم إِال لَِلٌبل لَْو أَنَّكُْم كُْنتُْم تَْعلَُموَن { * لَالُوا لَبِثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم فَاْسؤَِل ا ْلعَاّدِ

[ أي : إنما كان لُبثكم فٌها للٌبل لو كنتم تعلمون آلثرتم البالً على ٗٔٔ - ٕٔٔ]المإمنون : 

 .(1)الفانً ، ولكن تصرفتم فؤسؤتم التصرؾ ، لَدَّمتُم الحاضر الفانً على الدابم البالً"
 [، وجوه من التفسٌر:ٗٓٔوفً لوله تعالى:}إِْذ ٌَمُوُل أَْمثَلُُهْم َطِرٌمَةً{ ]طه :  

 .(ٓٔ)، وٌحٌى بن سبلم(5)أحدها : أوفاهم عمبًل. لاله شعبة
 .(ٔٔ)أي : العالل الكامل فٌهم" لال ابن كثٌر:" 
 . (ٕٔ). لاله لتادةأعدلهم من الكفارالثانً : 
 .(ٖٔ)سعٌد بن جبٌر أعلمهم فً نفسه. لالهالثالث: 

 .(ٗٔ)ولال الزجاج: ٌعنً: "أعلمهم عند نفسه بما ٌمول"
 .(٘ٔ)ٌعنً: أمثلهم نجوى ورأٌا. لاله مماتلالرابع: 

 .(ٔ) لاله الفراءأجودهم لوال فً نفسه وعندهم. الخامس: 

                                                                                                                                                                              

 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕٗٗ/2(:صٕٖ٘٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٓ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .25ٕ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٗٗ/2(:صٕٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٗٗ/2(:صٕٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٙ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٔٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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 .(ٕ)السادس: أكبرهم سداداً. حكاه الماوردي
 .(ٖ)أوفاهم عمبل وأصوبهم رأٌا. لاله الثعلبً السابع:

 .(ٗ)ولال ابن لتٌبة:"أي: رأٌا"
تمول العرب: فبلن أمثل لومه، أي: أعدل لومه، ومعنى اآلٌة ها هنا:  لال السمعانً:"

 .(٘)أعملهم وخٌرهم طرٌمة فً نفسه"
استرجح هللا لول من ٌكون أشد تماوال منهم فً لوله تعالى: }إذ ٌمول  لال الزمخشري:"

 (ٕٔٔ، ونحوه لوله تعالى: }لَاَل َكْم لَبِثْتُْم فًِ اأْلَْرِض َعَدَد ِسنٌَِن)أمثلهم طرٌمة إن لبثتم إال ٌوما{
ٌَن{ ]المإمنون :  [، ولٌل: المراد لبثهم فً ٖٔٔ-ٕٔٔلَالُوا لَبِثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم فَاْسؤَِل اْلعَاّدِ

ٌَْر َساَعٍة َكذَِلَن لوله عز وجل: }َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌُْمِسُم  المبور. وٌعضده اْلُمْجِرُموَن َما َلبِثُوا َؼ
ِ إَِلى ٌَْوِم اْلبَْعِث{ ]الروم  (َ٘٘كانُوا ٌُْإفَكُوَن) ٌَماَن لَمَْد لَِبثْتُْم فًِ ِكتَاِب َّللاَّ َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ

 :٘٘-٘ٙ"](ٙ). 
 [:ٗٓٔ-55فوابد اآلٌات:]

ٌِْه َوَسلََّم ٌمص تعالى علٌه أنباء ما لد سبك بعد لصه علٌه أنباء تمرٌر نبوة دمحم َصلَّ  -ٔ ى هللاُ َعلَ
 موسى وفرعون بالحك، وإٌتابه المرآن الكرٌم.

 كون المرآن ذكراً للذاكرٌن لما ٌحمل من الحجج والدالبل والبراهٌن. -ٕ
 سوء حال المجرمٌن ٌوم المٌامة، الذٌن أعرضوا عن المرآن الكرٌم. -ٖ
 أهوال ٌوم المٌامة حتى ٌتمال معها المرء مدة الحٌاة الدنٌا التً هً آالؾ األعوام. عظم -ٗ
 

 المرآن
 [٘ٓٔ({ ]طه : ٘ٓٔ}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلِجبَاِل فَمُْل ٌَْنِسفَُها َرّبًِ نَْسفًا )

 التفسٌر:
ً عن أماكنها لومن عن مصٌر الجبال ٌوم المٌامة، فمل لهم: ٌزٌلها ربِّ  -أٌها الرسول  -وٌسؤلن 

 فٌجعلها هباء منبثًا.
 سبب النزول:

سؤل المشركون النبً فمالوا: ٌا دمحم كٌؾ هذه الجبال فً ذلن الٌوم الذي  لال ٌحٌى:"
 .(2)تذكر؟ فمال هللا: }وٌسؤلونن عن الجبال فمل ٌنسفها ربً نسفا{ من أصولها.."

لومن  -أٌها الرسول  -[، أي:" وٌسؤلن ٘ٓٔ}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلِجَباِل{ ]طه : لوله تعالى: 
 .(1)عن مصٌر الجبال ٌوم المٌامة"

 .(5)وٌسؤلن ٌا دمحم لومن عن الجبال" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٓٔ)"أي : هل تبمى ٌوم المٌامة أو تزول ؟ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)التذرٌة، تصٌر الجبال كالهباء المنثور، تذرى تذرٌة"«: النسؾ» لال الزجاج:" 
ٌَْنِسفَُها َربًِّ نَْسفًا{ ]طه : لوله تعالى:  [، أي:" فمل لهم: ٌزٌلها ربًِّ عن أماكنها ٘ٓٔ}فَمُْل 

 .(ٔ)فٌجعلها هباء منبثًا"
                                                                                                                                                                              

 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرىن: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 . ٕٓٙ/ٙانظر: الكشؾ والبٌان:(ٖ)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .11-12/ٖ:الكشاؾ (ٙ)
 .25ٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٖمعانً المرآن (ٔٔ)
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فمل لهم: ٌذرٌها ربً تذرٌة، وٌطٌرها بملعها واستبصالها من أصولها، لال الطبري: " 
 .(ٕ)ودّن بعضها على بعض، وتصٌٌره إٌاها هباء منبثا"

 
 رآنالم

 [6ٓٔ - ٙٓٔ({ ]طه : 6ٓٔ( اَل تََرى فٌَِها ِعَوًجا َواَل أَْمتًا )ٙٓٔ}فٌََذَُرَها لَاًعا َصْفَصفًا )
 التفسٌر:

ٌْبل  فٌترن األرض حٌنبذ منبسطة مستوٌة ملساء ال نبات فٌها، ال ٌرى الناظر إلٌها ِمن استوابها َم
 وال ارتفاًعا وال انخفاًضا.

[، أي:" فٌترن األرض حٌنبذ منبسطة ٙٓٔلَاًعا َصْفَصفًا{ ]طه :  }فٌََذَُرَها لوله تعالى: 
 .(ٖ)مستوٌة ملساء ال نبات فٌها"

فٌدع أماكنها من األرض إذا نسفها نسفا، أرضا ملساء، مستوٌا ال نبات لال الطبري: " 
 .(ٗ)فٌه، وال نشز، وال ارتفاع"

ي من األرض. والصفصؾ هو المستو«: الماع»أي : بساًطا واحًدا، و لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)" تؤكٌد لمعنى ذلن

 ، ثبلثة ألاوٌل :«الماع»فً تفسٌر 
، وابن زٌد، وأبو (2)، ومجاهد(ٙ)أحدها : أنه الموضع المستوي الذي ال نبات فٌه ، لاله ابن عباس

 .(1)عبٌدة
 .(5)الثانً : األرض الملساء. لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)الثالث : مستنمع الماء ، لاله الفراء
 .(ٔٔ)ولال ابن لتٌبة: " الماع من األرض: المستوي الذي ٌعلوه الماء" 

 وجهان : « الصفصؾ»وفً تفسٌر: 
 .(ٗٔ)وأبو عبٌدة، (ٖٔ)، والفراء(ٕٔ)أحدهما : االملس الذي ال نبات فٌه، لاله الكلبً

، (٘ٔ)الثانً : المكان المستوي، كؤنه لال على صؾ واحد فً استوابه ، لاله ابن عباس
 .(1ٔ)، وابن لتٌبة(2ٔ)، وسفٌان(ٙٔ)ومجاهد
 .(ٔ)ترى األرض كلها مستوٌة" لال سفٌان:" 

                                                                                                                                                                              

 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕ/ٕانظر: مجاز المرىن: (1)
 .ٕٗ( ص ؾ ص ؾ ]صفصفا[(:ص٘ٔانظر: مسابل نافع بن االزرق)) (5)
 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
ستوٌة ال انخفاض فٌها وال ارتفاع، كما فً تفسٌر : هً التبلل الصؽار، واحدها نبن; أي هً أرض م«النبن»و

 ٕٙٗ/ٔٔالمرطبً 
 .ٕٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .5ٕ/ٕانظر: مجاز المرىن: (ٗٔ)
 .ٕٗ( ص ؾ ص ؾ ]صفصفا[(:ص٘ٔانظر: مسابل نافع بن االزرق)) (٘ٔ)
 .ٙٙٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٙٔ)
 .5ٙٔ(:صٖٔ: ٕٓ: ٖٔٙالثوري) انظر: تفسٌر سفٌان (2ٔ)
 .1ٕٕانظر: ؼرٌب المرآن: (1ٔ)
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 :(ٕ)ومنه لول الشاعر
 بملمومة شهباء لو لذفوا بها ... شمارٌخ من رضوى إذا عاد صفصفا

ال ٌرى الناظر إلٌها ِمن  [، أي:"2ٓٔلوله تعالى:}اَل تََرى فٌَِها ِعَوًجا َواَل أَْمتًا{ ]طه :  
 .(ٖ)بل وال ارتفاًعا وال انخفاًضا"استوابها َمٌْ 

أي : ال ترى فً األرض ٌومبذ وادًٌا وال رابٌة ، وال مكاًنا منخفًضا وال  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ) مرتفعًا"
 [، وجوه:2ٓٔوفً لوله تعالى:}اَل تََرى فٌَِها ِعَوًجا َواَل أَْمتًا{ ]طه :  
ً »أحدها :   .(٘)ً: ربابٌة ، لاله ابن عباسٌعن، «وال أمتاً »ٌعنً: وادٌاً ،  «عوجا
 .(ٙ)"عن مجاهد :"}ال تََرى فٌَِها ِعَوًجا َوال أَْمتًا{، لال: ارتفاعا، وال انخفاضاو 
 .(2)ال ربى وال وطبا ، أي: ال ارتفاع وال هبوط" ولال أبو عبٌدة:" 
 .(1)ولال ابن لتٌبة: "األمت: النبن" 
ً »الثانً :  ً »ٌعنً: صدعاً ،  «عوجا  .(ٓٔ)، ولتادة(5)ٌعنً: أكمة ، لاله الحسن، «وال أمتا
ً »الثالث :  ً »ٌعنً: مٌبلً .  «عوجا  .(ٔٔ)ٌعنً: أثراً ، وهو مروي عن ابن عباس ،«وال أمتا
  . (ٕٔ)المبسوط. لاله الضحان«: األمت»االرتفاع ، و«: العوج»أن  الرابع :

 .(ٖٔ)، لاله لتادةالحدبالرابع: األمت: 
، (ٗٔ)ان فً الفضاء أو الجبل ، وٌدق فً مكان ، حكاه الصولًالخامس : األمت: أن ٌؽلظ مك

 فٌكون األمت من الصعود واالرتفاع .
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: عنى بالعوج: المٌل،  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)وذلن أن ذلن هو المعروؾ فً كبلم العرب"
 المرآن

ًَ اَل ِعوَ  اِع ْحَمِن فاََل تَْسَمُع إِالَّ َهْمًسا )}ٌَْوَمئٍِذ ٌَتَّبِعُوَن الدَّ ({ 6َٓٔج لَهُ َوَخَشعَِت اْْلَْصَواُت ِللرَّ
 [6ٓٔ]طه : 

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                              

 .5ٙٔ(:صٖٔ: ٕٓ: ٖٔٙتفسٌر سفٌان الثوري) (ٔ)
. ملمومة: مشمولة. شهباء: األرض المؽطاة ٕٔٔ/ ٔاإلتمان(  ، وٕٗانظر: مسابل نافع بن األزرق: (ٕ)

لّسحاب، وؼصن دلٌك رخص ٌنبت بالثلوج. الشمارٌخ: مفردها: الّشمراخ والّشمروخ، أي: رأس الجبل، وأعلى ا
فً أعلى الؽصن الؽلٌظ. رضوى: جبل بٌن مكة والمدٌنة وهو لرب ٌنبع على مسٌرة ٌوم منها، فٌها مٌاه 

 كثٌرة،: وأشجار: لال بشر:
 .لو ٌوزنون كٌاال أو معاٌرة ... مالوا برضوى ولم ٌفضلهم أحد

 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕ/ٕمجاز المرآن: (2)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (1)
: هً التبلل الصؽار، واحدها نبن; أي هً أرض مستوٌة ال انخفاض فٌها وال ارتفاع، كما فً تفسٌر «النبن»و

 ٕٙٗ/ٔٔالمرطبً 
 .ٕٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٕٖ/1ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٓٔ)
 .2ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/2(:ص5ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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فً ذلن الٌوم ٌتبع الناس صوت الداعً إلى مولؾ المٌامة، ال محٌد عن دعوة الداعً; ألنها حك 
 ا خفًٌا.وصدق لجمٌع الخلك، وسكنت األصوات خضوًعا للرحمن، فبل تسمع منها إال صوتً 

ًَ اَل ِعَوَج لَهُ{ ]طه :   اِع ٌَتَّبِعُوَن الدَّ ٌَْوَمبٍِذ  [، أي:" فً ذلن الٌوم ٌتبع 1ٓٔلوله تعالى:}
 .(ٔ)الناس صوت الداعً إلى مولؾ المٌامة، ال محٌد عن دعوة الداعً"

ٌومبذ ٌتبع الناس صوت داعً هللا الذي ٌدعوهم إلى مولؾ المٌامة،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)لهم عنه وال انحراؾ، ولكنهم سراعا إلٌه ٌنحشرون" إلٌه، ال عوجفٌحشرهم 
أي : ٌوم ٌرون هذه األحوال واألهوال ، ٌستجٌبون مسارعٌن إلى  لال ابن كثٌر:" 

الداعً ، حٌثما أمروا بادروا إلٌه ، ولو كان هذا فً الدنٌا لكان أنفع لهم ، ولكن حٌث ال ٌنفعهم 
ٌَؤْتُونََنا { ]مرٌم : ، كما لال تعالى : } أَْسمِ  [ ، ولال : } ُمْهِطِعٌَن إِلَى الدَّاعِ 1ْٖع بِِهْم َوأَْبِصْر ٌَْوَم 

 .(ٖ) ["1ٌَمُوُل اْلَكافُِروَن َهذَا ٌَْوٌم َعِسٌر { ]الممر : 
 -ٌعنً: صوت الملن الذي هو لابم على صخرة بٌت الممدس وهو إسرافٌل لال مماتل:" 

لمرن، ال ٌزٌؽون وال ٌروؼون عنه ٌمٌنا وال شماال، ٌعنً: ال حٌن ٌنفخ فً ا -علٌه السبلم
 .(ٗ)[، ٌعنً: زٌؽا وهو المٌل"55: }تبؽونها عوجا{]آل عمران :-سبحانه -ٌمٌلون عنه، كموله

لال الزمخشري:" لالوا: هو إسرافٌل لابما على صخرة بٌت الممدس ٌدعو الناس،  
وج له{، أى: ال ٌعوج له مدعو، بل ٌستوون فٌمبلون من كل أوب إلى صوبه ال ٌعدلون، }ال ع

 .(٘)إلٌه من ؼٌر انحراؾ متبعٌن لصوته"
 .(ٙ)أي: ال ٌعدلون عنه وال ٌعرجون فً اتباعهم" "اَل ِعَوَج لَهُ{،  لال ابن لتٌبة: } 
ْحَمِن{ ]طه :   [، أي:" وسكنت األصوات 1ٓٔلوله تعالى:}َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت ِللرَّ

 .(2)خضوًعا للرحمن"
وسكنت أصوات الخبلبك للرحمن فوصؾ األصوات بالخشوع،  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(1)والمعنى ألهلها إنهم خضع جمٌعهم لربهم"
 .(5)لال الزمخشري:أي:"خضعت األصوات من شدة الفزع وخفتت" 
ْحَمِن{، ٌمول: سكنت"   .(ٓٔ)عن ابن عباس، لوله :"}َوَخَشعَِت األْصَواُت ِللرَّ
ًٌا"1ٓٔ}فَبَل تَْسَمُع إِالَّ َهْمًسا{ ]طه : لوله تعالى:   .(ٔٔ)[، أي:" فبل تسمع منها إال صوتًا خف

أي: صوتا خفٌا،وهو مثل الّركز، وٌمال: همس إلّى بحدٌث، أي  لال أبو عبٌدة:"
 .(ٕٔ)أخفاه"

فبل تسمع لناطك منهم منطما إال من أذن له الرحمن،  لال الطبري: ٌمول:" 
ًّ «:الهمس»و ، ٌمال همس فبلن إلى فبلن بحدٌثه إذا أسّره إلٌه وأخفاه، ومنه لول الصوت الخف

 :(ٖٔ)الراجز

                                                             

 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .11/ٖالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .15-11/ٖالكشاؾ: (5)
 .2ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٓ/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
طً فً اإلتمان وكثٌر من المفسرٌن، ومنهم البٌت مما أنشده ابن عباس، ولد نمله عنه السٌو(ٖٔ)

 ، ونمل صاحب )اللسان: همس( شطره األول. وهو * وهن ٌمشٌن بنا همٌسا *2ٖٗ/1ٔالطبري:
لال: وهو صوت نمل أخفاؾ اإلبل. أهـ. ولال فً أول المادة: الهمس: الخفً من الصوت والوطء واألكل. وفً 
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ٌُْر نَنِْن لَِمًٌسا   َوهُنَّ ٌَْمِشٌَن بنا َهِمًٌسا ... إْن ٌَْصُدِق الطَّ
 .(ٔ)صوت أخفاِؾ اإلبل فً سٌرها"«: الهمس»ٌعنً بـ

 .(ٕ)موسة"لال الزمخشري:} َهْمًسا{:" هو الركز الخفً. ومنه الحروؾ المه 
 .(ٖ)عن ابن عباس وعكرمة:}فَبل تَْسَمُع إِال َهْمًسا{، لاال: "وطء األلدام" 
 .(ٗ)ٌمول: الصوت الخفً" لال ابن عباس:" 
 .(٘)ٌعنً: همس األلدام، وهو الوطء" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"همس األلدام"وروي عن الحسن:  
 .(2)ولع ألدام الموم" لال الحسن:" 
 .(1)افتا، ولال: تخافت الكبلم"ته لال مجاهد:" 
 .(5)خفض الصوت" لال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)كبلم اإلنسان ال تسمع تحّرن شفتٌه ولسانه" لال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: ال تسمع إال مشٌا، لال: المشً، الهمس: وطء األلدام" لال ابن زٌد:" 
 

 المرآن
ًَ لَهُ لَْواًل )}ٌَْوَمئٍِذ اَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ إاِلَّ َمْن أَِذَن  ْحَمُن َوَرِض  [6ٓٔ({ ]طه : 6ٓٔلَهُ الرَّ

 التفسٌر:
فً ذلن الٌوم ال تنفع الشفاعة أحًدا من الخلك، إال إذا أذن الرحمن للشافع، ورضً عن المشفوع 

 له، وال ٌكون ذلن إال للمإمن المخلص.
ْحَمُن{ ]طه : لوله تعالى:}ٌَْوَمبٍِذ اَل تَْنَفُع الشَّفَاَعةُ إِالَّ َمْن أَذِ   [، أي:" فً ذلن 5َٓٔن لَهُ الرَّ

 .(ٕٔ)الٌوم ال تنفع الشفاعة أحًدا من الخلك، إال إذا أذن الرحمن للشافع"

 .(ٖٔ)أي: ال تنفع الشفاعة، إال شفاعة من أذن له الرحمن فً الشفاعة" لال مكً:" 
ًَ لَهُ لَْواًل{ ]طه :    .(ٗٔ)ع له"[، أي:" ورضً عن المشفو5ٓٔلوله تعالى:}َوَرِض
 .(٘ٔ)ٌعنً: التوحٌد" لال مماتل:" 
 .(ٙٔ)أي: لال: ال إله إال هللا" لال مكً:" 
 .(2ٔ)ٌعنً: إذا لال بإخبلص الملب ال إله إال هللا فً الدنٌا" لال ابو اللٌث السمرلندي:" 

                                                                                                                                                                              

ب: ٌعنً به وهللا أعلم: خفك األلدام على األرض. ولال الفراء: ٌمال التنزٌل: " فبل تسمع إال همسا ". وفً التهذٌ
إنه نمل األلدام إلى المحشر. وٌمال: الصوت الخفً. وروي عن ابن عباس تمثل فؤنشده * وهن ٌمشٌن بنا همٌسا 

*. 
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖ٘-2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘-2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٓٔٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖٔ)
 .5ٖٔر المٌسر:التفسٌ (ٗٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٓٔٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙٔ)
 .ٖٔٗ/ٕبحر العلوم: (2ٔ)
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 .(ٔ)أي: لول ال إله إال هللا، وهو المول المرضً عند هللا" لال السمعانً:" 
أي: ورضً للمشفوع فٌه لوال، وهو الذي كان فً الدنٌا من أهل  "لال ابن الجوزي: 

 .(ٕ)«"ال إله إال هللا»
 .(ٖ)وهذا ٌدل على أنه ال حظ فً الشفاعة لؽٌر المإمن" لال الواحدي:" 
أي ورضً ألجله لول الشافع فً شؤنه، أو رضً لوله ألجله وفً  لال أبو السعود:" 

 .(ٗ)شؤنه وأما من عداه فبل تكاد تنفعه"
 وفً تفسٌر هذه اآلٌة وجهان: 

أحدهما: ال تنفع الشفاعة، لٌس أن ٌكون لهم الشفاعة فبل تنفع، ولكن ال شافع لهم إال من أذن له 
}اَل  الرحمن بالشفاعة أنه ال أحد ٌتكلم ٌومبذ إال بإذنه، فضبل أن ٌإذن ألحد بالشفاعة; كموله: }

[، ٌمول: الشفاعة أنه ال أحد ٌتكلم ٌومبذ 1ْٖحَمن َولَاَل َصَوابًا{ ]النبؤ : ٌَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ 
 إال بإذنه فضبل، ولال: صوابا.

الثانً: ال تنفع الشفاعة إال من وفك له بما ٌستوجب الشفاعة له ورضً له لوال وسؤله ذلن، وهو 
 لول الشهادة والتوحٌد.

الشفعاء: أنه ال أحد ٌشفع ألحد إال بإذنه لال الماترٌدي: "فٌرجع أحد التؤوٌلٌن إلى 
ورضاه بالمول: لول الشفاعة، والثانً: ٌرجع إلى المشفوع له: أنه ال أحد ٌستوجب شفاعة إال 

 .(٘)من وفك له الرحمن فً الدنٌا بالتوحٌد وشهادة اإلخبلص، وهللا أعلم"
ناس ٌوم المٌامة وهل تدرون مم أنا سٌد ال:» -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً حدٌث الشفاعة، ٌمول الرسول 

ذان ٌجمع هللا األولٌن واآلخرٌن فى صعٌد واحد ٌسمعهم الداعى وٌنفذهم البصر وتدنو الشمس 
منهم فٌبلػ الناس من الؽم والكرب ما ال ٌطٌمون وال ٌحتملون فٌمول بعض الناس لبعض أال 

ناس لبعض ابتوا آدم فٌؤتون ترون ما لد بلؽكم أال تنظرون من ٌشفع لكم إلى ربكم فٌمول بعض ال

آدم فٌمولون ٌا آدم أنت أبونا أنت أبو البشر خلمن هللا بٌده ونفخ فٌن من روحه وأمر المبلبكة 
فسجدوا لن اشفع لنا إلى ربن أال ترى ما نحن فٌه أال ترى إلى ما لد بلؽنا فٌمول لهم آدم إن ربى 

مثله وإنه نهانى عن الشجرة لد ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب لبله مثله ولن ٌؽضب بعده 
فعصٌته نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى ؼٌرى اذهبوا إلى نوح فٌؤتون نوحا فٌمولون ٌا نوح أنت 
أول الرسل إلى أهل األرض وسمان هللا عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربن أال ترى ما نحن فٌه أال 

ه مثله ولن ٌؽضب بعده ترى ما لد بلؽنا فٌمول لهم نوح إن ربى لد ؼضب ؼضبا لم ٌؽضب لبل
مثله وإنه لد كان لى دعوة دعوت بها على لومى نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى ؼٌرى اذهبوا 
إلى إبراهٌم فٌؤتون إبراهٌم فٌمولون ٌا إبراهٌم أنت نبى هللا وخلٌله من أهل األرض اشفع لنا إلى 

ن ربى لد ؼضب الٌوم ؼضبا ربن أال ترى ما نحن فٌه أال ترى ما لد بلؽنا فٌمول لهم إبراهٌم إ
لم ٌؽضب لبله مثله ولم ٌؽضب بعده مثله وإنى لد كذبت ثبلث كذبات نفسى نفسى نفسى اذهبوا 
إلى ؼٌرى اذهبوا إلى موسى فٌؤتون موسى فٌمولون ٌا موسى أنت رسول هللا فضلن هللا 

إلى ما لد بلؽنا برساالته وبتكلٌمه على الناس اشفع لنا إلى ربن أال ترى ما نحن فٌه أال ترى 
فٌمول لهم موسى إن ربى لد ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب لبله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله 
وإنى لتلت نفسا لم أإمر بمتلها نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى ؼٌرى اذهبوا إلى عٌسى فٌؤتون 

فى عٌسى فٌمولون ٌا عٌسى أنت رسول هللا وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه وكلمت الناس 
المهد اشفع لنا إلى ربن أال ترى ما نحن فٌه أال ترى ما لد بلؽنا فٌمول لهم عٌسى إن ربى لد 
ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب لبله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى 

ا تمدم ؼٌرى اذهبوا إلى دمحم فٌؤتونى فٌمولون ٌا دمحم أنت رسول هللا وخاتم األنبٌاء وؼفر هللا لن م

                                                             

 .ٖٙ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٖزاد المسٌر: (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٗٔالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٖٗ/ٙتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .ٖٔٔ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
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من ذنبن وما تؤخر اشفع لنا إلى ربن أال ترى ما نحن فٌه أال ترى ما لد بلؽنا فؤنطلك فآتى تحت 
العرش فؤلع ساجدا لربى ثم ٌفتح هللا على وٌلهمنى من محامده وحسن الثناء علٌه شٌبا لم ٌفتح 

ب أمتى أمتى ألحد لبلى ٌمال ٌا دمحم ارفع رأسن سل تعطه واشفع تشفع فؤرفع رأسى فؤلول ٌا ر
فٌمال ٌا دمحم أدخل الجنة من أمتن من ال حساب علٌه من الباب األٌمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فٌما سوى ذلن من األبواب والذى نفسى بٌده إن ما بٌن المصراعٌن من مصارٌع 

 .(ٔ)«الجنة لكما بٌن مكة وهجر أو كما بٌن مكة وبصرى
 المرآن

ٌَْن  ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌُطوَن بِِه ِعْلًما )}ٌَْعلَُم َما بَ  [ٓٔٔ({ ]طه : ٓٔٔأَ
 التفسٌر:

ٌعلم هللا ما بٌن أٌدي الناس ِمن أمر المٌامة وما خلفهم من أمر الدنٌا، وال ٌحٌط خلمه به علًما 
 سبحانه وتعالى.

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم{   ٌَْن أَ [، أي:" ٌعلم هللا ما بٌن أٌدي ٓٔٔ]طه : لوله تعالى:}ٌَْعلَُم َما بَ
 .(ٕ)الناس ِمن أمر المٌامة وما خلفهم من أمر الدنٌا"

ٌعلم ربن ٌا دمحم ما بٌن أٌدي هإالء الذٌن ٌتبعون الداعً من أمر  لال الطبري: ٌمول:" 
المٌامة، وما الذي ٌصٌرون إلٌه من الثواب والعماب، وٌعلم أمر ما خلفوه وراءهم من أمر 

 .(ٖ)دنٌا"ال
}ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم{ من أمر اآلخرة، }وما خلفهم{ من أمر  لال ابو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٗ)الدنٌا"
 .(٘)أى: ٌعلم ما تمدمهم من األحوال وما ٌستمبلونه" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)أي : ٌحٌط علما بالخبلبك كلهم" لال ابن كثٌر:" 

ٌَْن أٌَْ    .(2)ِدٌِهْم{، من أمر الساعة، }وما خلفهم{، من أمر الدنٌا"عن لتادة :"}ٌَْعلَُم َما بَ
[، أي:" وال ٌحٌط خلمه به علًما سبحانه ٓٔٔلوله تعالى:}َواَل ٌُِحٌطُوَن بِِه ِعْلًما{ ]طه :  
 .(1)وتعالى"
وال ٌحٌط خلمه به علما. ومعنى الكبلم: أنه محٌط بعباده علما، وال  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)علما" ٌحٌط عباده به
 .(ٓٔ)ٌعنً: ال ٌدركون علم هللا تعالى" لال ابو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٔٔ)وال ٌحٌطون بمعلوماته علما" لال الزمخشري:" 

 
 المرآن

ِ اْلمٌَُّوِم َولَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما ) ًّ  [ٔٔٔ({ ]طه : ٔٔٔ}َوَعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَح
 التفسٌر:

                                                             

( ، 5ٗٔ، رلم 1ٗٔ/ٔ( ، ومسلم )ٖ٘ٗٗ، رلم 2ٗ٘ٔ/ٗ( ، والبخارى )5ٕٙٔ، رلم ٖ٘ٗ/ٕأخرجه أحمد )(ٔ)
( ، وابن أبى 1ٕٙٔٔ، رلم 21ٖ/ٙ( . وأخرجه أٌضا: النسابى فى الكبرى )ٖٕٗٗ، رلم ٕٕٙ/ٗوالترمذى )

 .(2ٖٗٙٔرلم  2ٖٓ/ٙشٌبة )
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .15/ٖالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٗ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
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ت لخالمها، الذي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة كما ٌلٌك بجبلله وخضعت وجوه الخبلبك، وذلَّ 
ن سواه. ولد خسر ٌوم المٌامة َمن  الذي ال ٌموت، المابم على تدبٌر كّلِ شًء، المستؽنً عمَّ

 أشرن مع هللا أحًدا من خلمه.
ِ اْلمٌَُّوِم{ ]طه :   ًّ جوه الخبلبك، [، أي:" وخضعت ؤٔٔلوله تعالى:}َوَعَنِت اْلُوُجوهُ ِلْلَح

وذلَّت لخالمها، الذي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة كما ٌلٌك بجبلله الذي ال ٌموت، المابم على 
ن سواه"  .(ٔ)تدبٌر كّلِ شًء، المستؽنً عمَّ

ًّ المٌوم الذي ال ٌموت، المٌوم على خلمه  لال الطبري: استّرت وجوه الخلك، واستسلمت للح
شاءوا، وأصل العنو الذّل، ٌمال منه: عنا وجهه لربه ٌعنو عنوا، بتدبٌره إٌاهم، وتصرٌفهم لما 

ٌعنً خضع له وذّل، وكذلن لٌل لؤلسٌر: عان لذلة األسر، فؤما لولهم: أخذت الشًء عنوة، فإنه 
ٌكون وإن كان معناه ٌبول إلى هذا أن ٌكون أخذه ؼلبة، وٌكون أخذه عن تسلٌم وطاعة، كما لال 

 :(ٕ)الشاعر
 ِطٌعً أٌُّها الملب عنوة ... ولم تلح نفس لم تلم فً اختٌالها َهْل أْنَت مُ 
 :(ٖ)ولال آخر

ٍة ... َولَِكْن بَِحّدِ الَمْشَرفًِ اْستَماَلَها"  .(ٗ)َهْل أَخذُوها َعْنَوةً َعْن َمَودَّ
ٌُّوِم{ ]طه : وفً   ِ اْلمَ ًّ  [، وجوه من التفسٌر:ٔٔٔلوله تعالى:}َوَعَنِت اْلُوُجوهُ ِلْلَح

ًّ المٌّّوم، لاله ابن عباس أحدها  .(2)، وابن لتٌبة(ٙ)، ولتادة(٘): أي: ذلت الوجوه للح
 .(1)أي: ذلت. وأصله من عنٌته: أي: حبسته. ومنه لٌل لؤلسٌر: عان" لال ابن لتٌبة:" 

 . (5)الثانً : خشعت ، لاله مجاهد
الذل أن  هو أنّ  -وإن تمارب معناهما  -لال الماوردي: "والفرق بٌن الذل والخشوع 

 :(ٓٔ)ٌكون ذلٌل النفس ، والخشوع : أن ٌتذلل لذي طاعة . لال أمٌة بن الصلت

 .(ٔٔ)وعنا له وجهً وخلمً كله  ...  فً الساجدٌن لوجهه مشكورا"
 .(ٕٔ)الثالث : عملت، لاله الكلبً

 .(ٖٔ)نصبت له وعملت له. لاله الفراءالرابع : 
 .(2ٔ)، وأبو عبٌدة(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)العوفً ، عطٌة(ٗٔ)الخامس: استسلمت، لاله ابن عباس أٌضا

أي: استؤسرت، فهى عوان لربّها، واحدها: عان، بمنزلة األسٌر العانً  لال أبو عبٌدة:" 
 .(1ٔ)ألسره، أي: ذلٌل، ومنه لولهم: النساء عوان عند أزواجهن"

                                                             

 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٖ/1ٔلم اتعرؾ علٌه، والبٌت من شواهد الطبري فً التفسٌر: (ٕ)
 .ة، كما فً )اللسان: عنا(البٌت لكثٌر عز(ٖ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٖ-22ٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٕانظر: ؼرٌب المرآن: (2)
 .1ٕٕؼرٌب المرآن: (1)
 .22ٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٕٗ/ٖانظر: النكت ووالعٌون: (ٓٔ)
 . 2ٕٗ/ٖكت والعٌون:الن(ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .22ٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .21ٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٓ/ٕانظر: مجاز المرآن: (2ٔ)
 .ٖٓ/ٕمجاز المرآن: (1ٔ)



٘1 
 

ًّ المٌوم، صاروا أسارى كلهم له، لال: والعانً لال ابن زٌد:"  : أستؤسرت الوجوه للح
 .(ٔ)األسٌر"
 .(ٕ)استسلموا لً"«: عنت»ٌعنً بـ لال ابن عباس:" 

ٌا ابن عباس: أخبرنً عن لول هللا عّز وجّل:} َوَعنَِت اْلُوُجوهُ {؟ لال:  لال نافع:"
استسلمت الوجوه وخضعت هلل ٌوم المٌامة. لال: فهل تعرؾ العرب ذلن؟ لال: نعم، أما سمعت 

 :(ٖ)حسان بن ثابت وهو ٌمول
ًّ من ممل وذي وفر"لٌبن   .(ٗ)علٌن كّل عان بكربة ... وآل لص

 .(٘)الخامس : أنه وضع الجبهة واألنؾ على األرض فً السجود ، لاله طلك بن حبٌب
 .(ٙ)هو وضعن جبهتن وكفٌن وركبتٌن وأطراؾ لدمٌن فً السجود" لال طلك:" 

ك منه. لاله سهل بن أي: خضعت له بمدر ممامها من المعرفة باهلل، وتمكٌن التوفٌالسادس: 
 .(2)عدهللا

 وفً المراد بالوجوه التً ذلت للحً الموٌم، لوالن:
 .(1)المراد: وجوه العصاة خاصة، وذلن ٌوم المٌامة. لاله الزمخشريأحدهما: أن 

الخٌبة  -ٌوم المٌامة -لال الزمخشري:" المراد بالوجوه وجوه العصاة، وأنهم إذا عاٌنوا 
رت وجوههم عانٌة، أى: ذلٌلة خاشعة، مثل وجوه العناة، وهم والشموة وسوء الحساب، صا

ا َرأَْوهُ ُزْلفَةً ِسٌبَْت ُوُجوهُ الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]الملن :  [، }َوُوُجوهٌ 2ٕاألسارى. ونحوه لوله تعالى: }فَلَمَّ
 .(5)["ٌَْٕٗوَمبٍِذ بَاِسَرةٌ{ ]المٌامة : 
ألن الوجه تظهر فٌه آثار الذل،  وأسند الذل، والخشوع لوجوههم، لال الشنمٌطً:"

 .(ٓٔ)"والخشوع
الثانً: معناه: ذلت وخضعت وجوه المإمنٌن هلل فً دار الدنٌا، وذلن بالسجود، والركوع. وهذا 

 .(ٔٔ)لول طلك بن حبٌب
وظاهر المرآن ٌدل على أن المراد الذل والخضوع هلل ٌوم المٌامة، ألن  لال الشنمٌطً:"

الخبلبك تظهر علٌهم فً ذلن الٌوم عبلمات الذل، والخضوع هلل  السٌاق فً ٌوم المٌامة، وكل
 .(ٕٔ)"جل وعبل
ًُّ » وفٌمعنى   :(ٖٔ)، وجوه«اْلَح

ً لَصْرفِه األمور مصاِرفها ، وتمدٌره األشٌاء ممادٌرها ، فهو حً  أحدها : أنه سمى نفسه حٌا
 بالتمدٌر ال بحٌاة .

                                                             

 .21ٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .22ٖ/1ٔه الطبري:أخرج (ٕ)
 لم ترد المسؤلة فً )اإلتمان( ولٌس البٌت فً )الدٌوان( . (ٖ)

آل لصً: نسبة إلى لصً بن كبلب بن مرة بن كعب بن لإي. سٌد لرٌش فً عصره وربٌسهم، لٌل: هو أول 
لبٌت من كان له ملن من بنً كنانة، وهو األب الخامس فً سلسلة النسب النبوي. كان موصوفا بالدهاء، ولً ا

الحرام، فهدم الكعبة وجدد بنٌانها، كانت له السماٌة والرفادة والندوة واللواء، وكانت لرٌش تتٌمن برأٌه، فبل تبرم 
أمرا إال فً داره، وهو الذي أحدث ولود النار فً المزدلفة لٌراها من دفع من عرفة. )انظر: طبمات ابن سعد: 

 .55ٔ/ ٘. واألعبلم: ٗٙٔ. والمحبر: 2/ ٕثٌر: . وابن األٙٔ/ ٔ. والسٌرة الحلبٌة: ٕٗ -ٖٙ/ ٔ
 .5ٔ( ج د د ]جّد[(:صٔٙمسابل نافع بن األزرق)) (ٗ)
 .21ٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .21ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٔانظر: تفسٌر التستري: (2)
 .15/ٖانظر: الكشاؾ: (1)
 .15/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٔٓٔ/ٗأضواء البٌان: (ٓٔ)
 .21ٖ/1ٔالطبري: انظر: تفسٌر (ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٗأضواء البٌان: (ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٔوما بعدها، ونملها الماوردي فً النكت والعٌون:  12ٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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 والثانً: أنه حً بحٌاة هً له صفة.
ى به ، فملناه تسلٌماً ألمره .والثالث : أنه   اسم من أسماء هللا تََسمَّ

 :(ٕ)، ومنه لول لبٌد(ٔ)والرابع : أن المراد بالحً: البالً ، لاله السدي
ٌْنً الٌَْوَم ِعنَدِن ساِلماً        فَلسُت بؤْحٌا ِمْن ِكبلٍب وَجْعَفرِ   فإّما تََر

ًّ »لال السٌوطً:    .(ٖ): "الذي ال ٌبلى"«الح
 .(٘). وروي عن لتادة نحو ذلن(ٗ)لربٌع لوله : " }الحً{، حً ال ٌموت"عن ا 

ًّ »لال السعدي:" فـ : من له الحٌاة الكاملة المستلزمة لجمٌع صفات الذات، كالسمع «الح
 .(ٙ)والبصر والعلم والمدرة"

 ، وجوه:«اْلمٌَُّومِ »وفً معنى
 .(2)، لاله الحسناحتى ٌجزٌها بعملهأحدها : أنه المابم على كل نفس بما كسبت 

 .(1)لال لتادة:"المابم على كل شًء" 
 .(5)، ٌعنً: المابم على كل شًء"«المٌوم» ولال مماتل:" 

 (ٖٔ)والسدي (ٕٔ)ولتادة (ٔٔ)، وروي عن مجاهد(ٓٔ)لاله الربٌعالثانً : المابم بتدبٌر الخلك. 
 .(ٗٔ)والضحان
 .(ٙٔ)-أٌضا–ن والحس، (٘ٔ). لاله ابن عباسالذي ال ٌحول وال ٌزولالثالث : 
أنه العالم باألمور ، من لولهم : فبلن ٌموم بهذا الكتاب ، أي هو عالم به. حكاه الرابع: 

 .(2ٔ)الماوردي
 .(5ٔ)، مؤخوذ من االستمامة، حكاه الماوردي(1ٔ)الخامس: أنه اسم من أسماء هللا

وال لوام لها  لال ابن كثٌر:أي " المٌم لؽٌره.. فجمٌع الموجودات مفتمرة إلٌه وهو ؼنً عنها 
ٌَاتِِه أَْن تَمُوَم السََّماُء َواألْرُض بِؤَْمِرِه { ]الروم :   .(ٔ)["ٕ٘بدون أمره كموله : } َوِمْن آ

                                                             

 .ٖٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:2ٕٔ/ٖ(أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
ا تََرٌَنًِّ الٌوَم أْصبَْحُت َساِلماً(، أنظر : تفسٌر ، والبٌت وردت فً كتب التفاسٌر بلفظ)إذا مٗٗ( دٌوانه:ٕ)

 .ٕٔٗ/ٖ، وأضواء البٌان: ٖٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:2ٕٔ/ٖالمرطبً: 
 .5/ٕ( الدر المنثور: ٖ)
 .12ٖ/٘(:ص2ٖٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .ٓٔٔ/ٔ ( تفسٌر السعدي:ٙ)
 .1ٕٗ/ٖ، والنكت والعٌون:1ٕٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .1ٕٔ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .11ٖ/٘(:ص2ٙٙ٘. واخرجه الطبري)1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .11ٖ/٘(:ص2ٙ٘٘ري). وأخرجه الطب1ٙٗ/ٕ(:ص2ٖٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 . 1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
. لال:" وهو المابم". ونمل عنه المرطبً: أن معنى}المٌوم{، أي "الحً 11ٖ/٘(:ص2ٙ2٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)

 [: ٗٗالبالً"، ثم استشهد له بمول لبٌد]دٌوانه:
 فإما ترٌنً الٌوم أصبحت سالما       فلست بؤحٌا من كبلب وجعفر

، ورواٌة الدٌوان: فإّما ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:2ٕٔ/ٖ: "فلست بؤبمى".]أنظر: تفسٌر المرطبً:  أي
ٌْنً الٌَْوَم ِعنَدِن ساِلماً[.  تََر

 . لال: "المابم الدابم".15ٖ/٘(:ص2ٙ1٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٔ/ٖنمل عنه المرطبً فً التفسٌر: (٘ٔ)
 .12ٗ/ٕ(:ص2ٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ(أنظر: النكت والعٌون: 2ٔ)
ٌمول فً هذٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص-،  عن أسماء بنت ٌزٌد لالت:" سمعت رسول هللا ٙٗ/ ٙأخرج أحمد  فً مسنده:  (1ٔ)

اآلٌتٌن: }هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ }الم، هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ : "إن فٌهما اسم هللا األعظم". 
 ث طرق أخرى.وللحدٌ

 .ٕٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5ٔ)



ٙٓ 
 

  .(ٕ)لال السعدي:" المٌوم: هو الذي لام بنفسه ولام بؽٌره" 
َمن  [، أي:" ولد خسر ٌوم المٌامةٔٔٔلوله تعالى:}َولَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما{ ]طه :  

 .(ٖ)أشرن مع هللا أحًدا من خلمه"
 .(ٗ)ٌمول: ولد خسر من حمل شركا ٌوم المٌامة على ظهره" لال مماتل:" 
ولم ٌظفر بحاجته وطلبته من حمل إلى مولؾ المٌادة شركا باهلل،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)وكفرا به، وعمبل بمعصٌته"
إدي كل حك إلى صاحبه ، حتى ٌمتص أي : ٌوم المٌامة ، فإن هللا سٌ لال ابن كثٌر:" 

للشاة الجماء من الشاة المرناء.. والخٌبة كل الخٌبة من لمً هللا وهو مشرن به ; فإن هللا تعالى 
ْرَن لَظُْلٌم َعِظٌٌم { ]لممان :   .(ٙ)["ٌٖٔمول : } إِنَّ الّشِ

 .(2)من حمل شركا" لال: لوله:"}َولَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما{، عن لتادة: 
 .(1)من حمل شركا. الظلم هاهنا: الشرن" لال ابن زٌد:" 

األظهر أن الظلم فً لوله: }ولد خاب من حمل ظلما{، ٌعم الشرن،  لال الشنمٌطً:"
 .(5)"وؼٌره من المعاصً. وخٌبة كل ظالم بمدر ما حل من الظلم، والعلم عند هللا تعالى

تراض، كمولن: خابوا وخسروا. لال الزمخشري:" لوله تعالى }ولد خاب{ وما بعده اع
 .(ٓٔ)وكل من ظلم فهو خابب خاسر"

إن هللا ٌبعثكم ٌوم المٌامة من لبوركم حفاة عراة بهما ، ٌنادي بصوت وفً الحدٌث : "
أنا الدٌان ال تظالم الٌوم وعزتً ال »رفٌع ؼٌر فظٌع ، ٌسمع من بعد كمن لرب ، فٌمول: 

 .(ٔٔ)«"أو ٌد على ٌدٌجاوزنً الٌوم ظلم ظالم ولو لطمة كؾ بكؾ 
 . (ٕٔ)وفً الصحٌح : " اتموا الظلم فإن الظلم ظلمات ٌوم المٌامة "

 
 المرآن

اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمٌن فَاَل ٌََخاُف ظُْلًما َواَل َهْضًما )  [ٕٔٔ({ ]طه : ٕٔٔ}َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ
 التفسٌر:

ا بزٌادة سٌباته، وال هضًما بنمص ومن ٌعمل صالحات األعمال وهو مإمن بربه، فبل ٌخاؾ ظلمً 
 حسناته.
اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمٌن{ ]طه :   [، أي:" ومن ٌعمل ٕٔٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

 .(ٖٔ)صالحات األعمال وهو مإمن بربه"
ومن ٌعمل من صالحات األعمال، وذلن فٌما لٌل أداء فرابض هللا التً  لال الطبري:" 

ه، وهو مصّدق باهلل، وأنه مجاز أهل طاعته وأهل معاصٌه على فرضها على عباد

                                                                                                                                                                              

 .21ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .21ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .25ٖ-21ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٔٓٔ/ٗأضواء البٌان: (5)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 -رضً هللا عنه-. من حدٌث جابر بن عبدهللاٗٓٔ/ٔ(:صٙ٘ٔمسند الشامٌٌن للطبرانً) (ٔٔ)
 .-رضً هللا عنه-( من حدٌث جابر5ٖٕٓرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .25ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ال ٌجزى بالعمل الصالح فً اآلخرة إال المإمن، وٌجزى به الكافر فً  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)الدنٌا"

 .(ٕ)وإنما ٌمبل هللا من العمل ما كان فً إٌمان" لال لتادة:" 
اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمنٌ  }َوَمْن ٌَْعَمْل ِمنَ  عن ابن جرٌج: لوله:"  لال: زعموا أنها {، الصَّ

 .(ٖ)الفرابض"
[، أي:" فبل ٌخاؾ ظلًما بزٌادة ٕٔٔلوله تعالى:}فَبَل ٌََخاُؾ ظُْلًما َواَل َهْضًما{ ]طه :  

 .(ٗ)سٌباته، وال هضًما بنمص حسناته"
فٌعالبه  ٌمول: فبل ٌخاؾ من هللا أن ٌظلمه، فٌحمل علٌه سٌبات ؼٌره، لال الطبري:" 

النمص، ٌمال: «: الهضم»علٌها،  ]و[ال ٌخاؾ أن ٌهضمه حسناته، فٌنمصه ثوابها، وأصل 
هضمنً فبلن حمً، ومنه امرأة هضٌم: أي ضامرة البطن، ومنه لولهم: لد هضم الطعام: إذا 

 .(٘)ذهب"
أن ٌكسر من «: الهضم»أن ٌؤخذ من صاحبه فوق حمه. و«: الظلم» لال الزمخشري:" 

[، ٕفبل ٌوفٌه له، كصفة المطففٌن }الَِّذٌَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس ٌَْستَْوفُوَن{ ]المطففٌن : حك أخٌه 
[ـ أى: فبل ٌخاؾ جزاء ظلم وال ٖوٌسترجحون، }َوإِذَا َكالُوهُْم أَْو َوَزنُوهُْم ٌُْخِسُروَن{ ]المطففٌن : 

 .(ٙ)هضم، ألنه لم ٌظلم ولم ٌهضم"
ال هضما{، أي: نمصة. ٌمال: تهضمنً حمً وهضمنً. ومنه: هضٌم }و لال ابن لتٌبة:" 

[ أي 1ٗٔالكشحٌن: أي ضامر الجنبٌن، كؤنهما هضما. ولوله: }ونخل طلعها هضٌم{]الشعراء: 
 .(2)منهضم"
 .(1)عن حبٌب بن أبً ثابت، لوله:"}َوال َهْضًما{، لال: الهضم: االنتماص" 
 .(5)شًء من حّك عمله" عن مجاهد، لوله: }َهْضما{، لال: انتماص 

 .(ٓٔ)عن ابن عباس :"}فَبل ٌََخاُؾ ظُْلًما َوال َهْضًما، لال: هضما: ؼصبا" 
ٌمول: أنا لاهر لكم الٌوم، آخذكم بمّوتً وشّدتً، وأنا لادر على لهركم  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)وهضمكم، فإنما بٌنً وبٌنكم العدل، وذلن ٌوم المٌامة"
ابن آدم ٌوم المٌامة أن ٌظلم فٌزاد علٌه فً سٌباته، وال ٌظلم ال ٌخاؾ  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)فٌهضم فً حسناته"
أما }هضما{، فهو ال ٌمهر الرجل الرجل بمّوته، ٌمول هللا ٌوم المٌامة: ال  لال الضحان:" 

 .(ٖٔ)آخذكم بمّوتً وشدتً، ولكن العدل بٌنً وبٌنكم، وال ظلم علٌكم"
ظُْلًما َوال َهْضًما{، لال: ظلما أن ٌزاد فً سٌباته، وال ٌهضم  لوله:"}فَبل ٌََخاؾُ عن لتادة،  

 .(ٗٔ)من حسناته"

                                                             

 .1ٕٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .25ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .25ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٔ-25ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٕ-1ٕٕؼرٌب المرآن: (2)
 .1ٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .25ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٓ-25ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .25ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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ال ٌخاؾ أن ٌظلم فبل ٌجزى بعمله، وال ٌخاؾ أن ٌنتمص من حمه فبل ٌوفى  لال لتادة:" 
 .(ٔ)عمله"

 .(ٕ)ال ٌنتمص هللا من حسناته شٌبا، وال ٌحمل علٌه ذنب مسًء" لال الحسن:" 
 [:ٕٔٔ-٘ٓٔفوابد اآلٌات:]

 بٌان جهل المشركٌن فً سإالهم عن الجبال. -ٔ
 تمرٌر مبدأ البعث اآلخر. -ٕ
 ال شفاعة لؽٌر أهل التوحٌد فبل ٌشفع مشرن، وال ٌُشفع لمشرن. -ٖ
 بٌان خٌبة المشركٌن وفوز الموحدٌن ٌوم المٌامة. -ٗ
 
 

 المرآن
ْفنَا فٌِ ({ ِٖٔٔه ِمَن اْلَوِعٌِد لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن أَْو ٌُْحِدُث لَُهْم ِذْكًرا )}َوَكذَِلَن أَْنَزْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا َوَصرَّ

 [ٖٔٔ]طه : 
 التفسٌر:

وكما رؼَّبنا أهل اإلٌمان فً صالحات األعمال، وحذَّرنا أهل الكفر من الممام على معاصٌهم 
لنا فٌه أ نواًعا من الوعٌد; رجاء وكفرهم بآٌاتنا، أنزلنا هذا المرآن باللسان العربً; لٌفهموه، وفصَّ

 أن ٌتموا ربهم، أو ٌُحِدث لهم هذا المرآن تذكرة، فٌتعظوا، وٌعتبروا.
ًٌّا{ ]طه :   [، أي:" وكما رؼَّبنا أهل اإلٌمان فً ٖٔٔلوله تعالى:}َوَكذَِلَن أَْنَزْلَناهُ لُْرآنًا َعَربِ

بآٌاتنا، أنزلنا هذا المرآن  صالحات األعمال، وحذَّرنا أهل الكفر من الممام على معاصٌهم وكفرهم
 .(ٖ)باللسان العربً; لٌفهموه"

 .(ٗ)لال السمعانً:" أي: بلسان العرب" 
لال مكً:" المعنى: كما رؼب أهل اإلٌمان فً صالح األعمال فوعدهم ما وعدهم، كذلن  

تكم أٌها العرب حذر بالوعٌد أهل الكفر، فمال: }وكذلن أَنَزْلَناهُ لُْرآناً َعَربٌِّاً{ أي: أنزلناه بلؽ
 .(٘)لتفهموه"
}وكذلن{ عطؾ على }كذلن نمص{، أى: ومثل ذلن اإلنزال، وكما  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)أنزلنا علٌن هإالء اآلٌات المضمنة للوعٌد، أنزلنا المرآن كله على هذه الوتٌرة"
ْفنَا فٌِِه ِمَن اْلَوِعٌِد{ ]طه :   لنا فٌٖٔٔلوله تعالى:}َوَصرَّ ه أنواًعا من [، أي:" وفصَّ
 .(2)الوعٌد"
 .(1)مكررٌن فٌه آٌات الوعٌد" لال الزمخشري:" 
 .(5)أي: وخوفناهم بضروب من الوعٌد" لال مكً:" 
 .(ٓٔ)لال السمعانً:" أي: صرفنا المول فٌه بذكر الوعٌد" 
 .(ٔٔ)[، أي:" رجاء أن ٌتموا ربهم"ٖٔٔلوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن{ ]طه :  
 .(ٔ)أي: ما فٌه من الوعٌد " لال مكً:" 

                                                             

 .1ٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٓٗٗ-2ٖٓٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15/ٖالكشاؾ: (1)
 .2ٓٗٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)لال السمعانً:" أي: ٌتمون الشرن والمعاصً" 
 .(ٖ)أي : ٌتركون المآثم والمحارم والفواحش " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لٌكونوا بحٌث ٌراد منهم ترن المعاصً أو فعل الخٌر والطاعة" لال الزمخشري:" 
 .(٘)لابعه باألمم لبلهم"ما حذروا به من أمر هللا وعمابه، وو لال لتادة:" 
[، أي:" أو ٌُحِدث لهم هذا المرآن تذكرة، ٖٔٔلوله تعالى:}أَْو ٌُْحِدُث لَُهْم ِذْكًرا{ ]طه :  

 .(ٙ)فٌتعظوا، وٌعتبروا"
لال السمعانً:" أي: ٌحدث لهم المرآن اعتبارا; فٌعتبرون به، ولال بعضهم: ٌحدث لهم  

 .(2)"الوعٌد ذكر العذاب; فٌنزجرون عن المعاصً
 .(1)الذكر: ٌطلك على الطاعة والعبادة" لال الزمخشري:" 
 .(5)وهو إٌجاد الطاعة وفعل المربات" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)}أو ٌحدث لهم{: المرآن }ِذْكًرا{، أي: جّدا وورعا" عن لتادة:" 
 .(ٔٔ)فٌنملبون عما هم ممٌمون علٌه من الكفر باهلل" لال مكً:" 
 .(ٕٔ)معناه: أو ٌحدُث لهم شرفا، بإٌمانهم به"أٌضا:" وحكً الطبري عن لتادة  
، بالنون والتاء، أى: تحدث أنت. وسكن بعضهم الثاء «تحدث»و« نحدث»ولرئ:  
 .(ٖٔ)للتخفٌؾ

 
 المرآن

ٌَْن َوْحٌُهُ َولُْل  ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ َواَل تَْعَجْل بِاْلمُْرآِن ِمْن لَْبِل أَْن ٌُْمَضى إِلَ َرّبِ ِزْدِنً ِعْلًما }فَتَعَالَى َّللاَّ
 [ٗٔٔ({ ]طه : ٗٔٔ)

 التفسٌر:

ه هللا  وارتفع، وتمدَّس عن كل نمص، الملن الذي لهر سلطانه كل ملن وجبار،  -سبحانه  -فتنزَّ
المتصرؾ بكل شًء، الذي هو حك، ووعده حك، ووعٌده حك، وكل شًء منه حك. وال تعجل 

رآن لبل أن ٌَْفَرغ منه، ولل: رّبِ زدنً علًما إلى ما بمسابمة جبرٌل فً تَلَمًِّ الم -أٌها الرسول  -
 علمتنً.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
أحدها: عن سعٌد بن جبٌر، لال ابن عباس:" كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعالج من التنزٌل شدة، وكان 

 ٌحركهما، ولال فمال ابن عباس: فؤنا أحركهما لكم كما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -مما ٌحرن شفتٌه 
فؤنزل هللا تعالى: }ال تحرن  -سعٌد: أنا أحركهما كما رأٌت ابن عباس ٌحركهما، فحرن شفتٌه 

[ لال: جمعه لن فً صدرن وتمرأه: 2ٔبه لسانن لتعجل به إن علٌنا جمعه ولرآنه{ ]المٌامة: 
: }ثم إن علٌنا بٌانه{ ]المٌامة: [ لال: فاستمع له وأنصت1ٔ}فإذا لرأناه فاتبع لرآنه{ ]المٌامة: 

                                                                                                                                                                              

 .2ٓٗٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .15/ٖالكشاؾ: (1)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .2ٓٗٗ/2الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)



ٙٗ 
 

[ ثم إن علٌنا أن تمرأه، فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلن إذا أتاه جبرٌل استمع فإذا انطلك جبرٌل 5ٔ
 .(ٔ)"لرأه النبً ملسو هيلع هللا ىلص كما لرأه

نفسه فً حفظه حتً  أنزل علٌه جبرٌل بالمرآن أتعب لال السدي: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
ٌشك على نفسه ٌتخوؾ إن ٌصعد جبرٌل ولم ٌحفظه فٌنسً ما علمه فمال هللا: }َواَل تَْعَجْل 

ٌَْن َوْحٌُهُ{، لال: ال تحرن به لسانن لتعجل به"  .(ٕ)بِاْلمُْرآِن ِمْن لَْبِل أَْن ٌُْمَضى إَِل
 تطلب لصاصا، فجعل النبً عن الحسن لال: "لطم رجل امرأته: فجاءت إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلصالثانً: 

ٌَْن َوْحٌُهُ َولُْل  َرّبِ ِزْدنًِ ملسو هيلع هللا ىلص بٌنهما المصاص، فؤنزل هللا :}َواَل تَْعَجْل ِباْلمُْرآِن ِمْن َلْبِل أَْن ٌُْمَضى ِإلَ
اُموَن َعلَى  ِعْلًما{ فولؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتً نزلت : َجاُل لَوَّ  .(ٖ)["ٖٗالنَِّساِء{ ]النساء : }الّرِ

{ ]طه :   ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ ه هللا ٗٔٔلوله تعالى:}فَتَعَالَى َّللاَّ وارتفع،  -سبحانه  -[، أي:" فتنزَّ
وتمدَّس عن كل نمص، الملن الذي لهر سلطانه كل ملن وجبار، المتصرؾ بكل شًء، الذي هو 

 .(ٗ)حك، ووعده حك، ووعٌده حك، وكل شًء منه حك"
أي : تنزه وتمدس الملن الحك ، الذي هو حك ، ووعده حك ، ووعٌده  لال ابن كثٌر:" 

حك ، ورسله حك ، والجنة حك ، والنار حك ، وكل شًء منه حك. وعدله تعالى أال ٌعذب أحًدا 
 .(٘)لبل اإلنذار وبعثة الرسل واإلعذار إلى خلمه ; لببل ٌبمى ألحد حجة وال شبهة"

عظام له ولما ٌصرؾ علٌه عباده من أوامره ونواهٌه ووعده است لال الزمخشري:" 
ووعٌده واإلدارة بٌن ثوابه وعمابه على حسب أعمالهم، وؼٌر ذلن مما ٌجرى علٌه أمر 

 .(ٙ)ملكوته"
ٌَْن َوْحٌُهُ{ ]طه :   [، أي:" وال ٗٔٔلوله تعالى:}َواَل تَْعَجْل ِباْلمُْرآِن ِمْن لَْبِل أَْن ٌُْمَضى إِلَ

 .(2)بمسابمة جبرٌل فً تَلَمًِّ المرآن لبل أن ٌَْفَرغ منه" -ٌها الرسول أ -تعجل 
وإذا لمنن جبرٌل ما ٌوحى إلٌن من المرآن، فتؤن علٌن رٌثما  لال الزمخشري:أي:" 

ٌسمعن وٌفهمن، ثم ألبل علٌه بالتحفظ بعد ذلن، وال تكن لراءتن مساولة لمراءته. ونحوه لوله 
ْن بِهِ  تعالى: [، ولٌل معناه: ال تبلػ ما كان منه مجمبل ِٙٔلَسانََن ِلتَْعَجَل بِِه{ ]المٌامة :  }اَل تَُحّرِ

 .(1)حتى ٌؤتٌن البٌان"
أي : بل أنصت ، فإذا فرغ الملن من لراءته علٌن فالرأه بعده، ٌعنً :  لال ابن كثٌر:" 

ا معه ، من شّدة أنه ، علٌه السبلم ، كان إذا جاءه جبرٌل بالوحً ، كلما لال جبرٌل آٌة لاله
حرصه على حفظ المرآن ، فؤرشده هللا تعالى إلى ما هو األسهل واألخؾ فً حمه ; لببل ٌشك 

 .(5)علٌه"
لال الطبري:" ٌمول جّل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وال تعجل ٌا دمحم بالمرآن، فتمربه أصحابن،  

، فعوتب على إكتابه وإمبلبه ما كان هللا ٌنزله أو تمرأه علٌهم، من لبل أن ٌوحى إلٌن بٌان معانٌه
علٌه من كتابه من كان ٌكتبه ذلن من لبل أن ٌبٌن له معانٌه، ولٌل: ال تتله على أحد، وال تمله 

 .(ٓٔ)علٌه حتى نبٌنه لن"
ٌَْن َوْحٌُهُ{، لال: ال ت  تله على عن مجاهد، لوله "}َوال تَْعَجْل بِاْلمُْرآِن ِمْن لَْبِل أَْن ٌُْمَضى إِلَ

 .(ٔٔ)أحد حتى نبٌنه لن"
                                                             

 .1/ٔ(:ص٘صحٌح البخاري) (ٔ)
 .2ٖٕٗ-ٖٕٙٗ/2(:صٖٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٕٗ/2(:صٖٗٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .15/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15/ٖالكشاؾ: (1)
 .]بتصرؾ[5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٔ)ٌمول: ال تتله على أحد حتى نتمه لن" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٕ)ٌعنى: ال تعجل حتى نبٌنه لن" لال ابن عباس:" 
ٌَْن َوْحٌُهُ{، أي: من لبل أن ٌبٌن لن بٌانه"عن لتادة:"}  .وفً (ٖ)ِمْن لَْبِل أَْن ٌُْمَضى ِإلَ
 .(ٗ)تبٌانه" رواٌة:"
 .(٘)«ى تمضى إلٌن وحٌهحت»ولرئ:  
[، أي:" ولل: رّبِ زدنً علًما إلى ما ٗٔٔلوله تعالى:}َولُْل َرّبِ ِزْدِنً ِعْلًما{ ]طه :  
 . (ٙ)علمتنً"
لال الطبري:" ولل ٌا دمحم: رّب زدنً علما إلى ما علمتنً أمره بمسؤلته من فوابد العلم  

 .(2)ما ال ٌعلم"
 .(1)ا"أي : زدنً منن علمً  لال ابن كثٌر:" 
ٌْنَة ، رحمه هللا : ولم ٌزل ملسو هيلع هللا ىلص فً زٌادة من العلم حتى توفاه هللا عز وجل"   .(5)لال ابن عٌَُ
جاء فً الحدٌث : "إن هللا تابع الوحً على رسوله ، حتى كان الوحً أكثر ما كان ٌوم و 

ًَ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"  .(ٓٔ)تُُوفِّ
هللا عنه ، لال : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "اللهم انفعنً بما عن أبً هرٌرة ، رضً  

 .(ٔٔ)علَّمتنً ، وعلمنً ما ٌنفعنً ، وزدنً علًما ، والحمد هلل على كل حال"
لوله تعالى : }َرّبِ ِزْدنًِ ِعْلًما{: متضمن للتواضع هلل تعالى والشكر  لال الزمخشري:" 

تعلم، أى: علمتنً ٌا رب لطٌفة فً باب التعلم وأدبا جمٌبل ما كان له عند ما علم من ترتٌب ال
 عندي، فزدنً علما إلى علم، فإن لن فً كل شًء حكمة وعلما.

 .(ٕٔ)ولٌل: ما أمر هللا رسوله بطلب الزٌادة فً شًء إال فً العلم"
 

 
 المرآن

ًَ َولَْم نَِجْد لَ   [٘ٔٔ({ ]طه : ٘ٔٔهُ َعْزًما )}َولَمَْد َعِهْدنَا إِلَى آَدَم ِمْن لَْبُل فَنَِس
 التفسٌر:

ولمد وصٌنا آدم ِمن لَبِل أن ٌؤكل من الشجرة، أال ٌؤكل منها، وللنا له: إن إبلٌس عدو لن 
ولزوجن، فبل ٌخرجنكما من الجنة، فتشمى أنت وزوجن فً الدنٌا، فوسوس إلٌه الشٌطان 

 ها ما أُمر به.فؤطاعه، ونسً آدم الوصٌة، ولم نجد له لوة فً العزم ٌحفظ ب
[، أي:" ولمد وصٌنا آدم ِمن لَبِل أن ٘ٔٔلوله تعالى:}َولَمَْد َعِهْدنَا ِإلَى آَدَم ِمْن لَْبُل{ ]طه :  

ٌؤكل من الشجرة، أال ٌؤكل منها، وللنا له: إن إبلٌس عدو لن ولزوجن، فبل ٌخرجنكما من الجنة، 
 .(ٔ)فتشمى أنت وزوجن فً الدنٌا"

                                                             

 .1ٕٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٕٖ/1ٔخرجه الطبري:ا (ٕ)
 .1ٕٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٕٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٓ/ٖانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .( من حدٌث أنس رضً هللا51ٕٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٓٔ)
وزاد فً آخره : "وأعوذ باهلل من . ورواه البزاز (55ٖ٘( وسنن الترمذي برلم )ٕٔ٘سنن ابن ماجه برلم )(ٔٔ)

 .5ٖٔ/٘حال أهل النار". انظر: تفسٌر ابن كثٌر:
 .15/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
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ٌع ٌا دمحم هإالء الذٌن نصّرؾ لهم فً هذا المرآن من الوعٌد لال الطبري:" وإن ٌض 
عهدي، وٌخالفوا أمري، وٌتركوا طاعتً، وٌتبعوا أمر عّدوهم إبلٌس، وٌطٌعوه فً خبلؾ 
أمري، فمدٌما ما فعل ذلن أبوهم آدم، ولمد وصٌنا آدم وللنا له }إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََن َوِلَزْوِجَن فَبل 

َن اْلَجنَِّة{ ووسوس إلٌه الشٌطان فؤطاعه، وخالؾ أمري، فحّل به من عموبتً ما ٌُْخِرَجنَّكَُما مِ 
 .(ٕ)حل"

{ ]طه :   ًَ [، أي:" فوسوس إلٌه الشٌطان فؤطاعه، ونسً آدم ٘ٔٔلوله تعالى:}فَنَِس
 .(ٖ)الوصٌة"
 .(ٗ)لال ابن عباس:" فترن" 
 .(٘)لال مجاهد:" ترن أمر ربه" 
 .(ٙ)لٌه فً ذلن، لال: وهذا عهد هللا إلٌه"لال ابن زٌد:" فنسً ما عهد إ 
 .(2)لال الطبري:" ٌمول: فترن عهدي" 
 .(1)لال ابن عباس:" إنما سمً اإلنسان ألنه عهد إلٌه فنسً" 
 .(5)}فنسً{، ههنا معناه: فترن، ألن الناسً ال ٌإاخذ بنسٌانه" لال الزجاج:" 
كان علٌه شًء، ألن هللا لد وضع، ترن ما لدم إلٌه ولو كان منه نسٌان ما  لال الحسن:" 

 .(ٓٔ)عن المإمنٌن النسٌان واألخطاء ولكن آدم ترن ما لدم إلٌه من أكل الشجرة"
[، أي:" ولم نجد له لوة فً العزم ٌحفظ بها ٘ٔٔلوله تعالى:}َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزًما{ ]طه :  

 .(ٔٔ)ما أُمر به"
لذي حسده، وأبً أن ٌسجد له مع من لال ابن زٌد:" ولو كان له عزم ما أطاع عدّوه ا 

 .(ٕٔ)سجد له إبلٌس، وعصى هللا الذي كّرمه وشّرفه، وأمر مبلبكته فسجدوا له"
 .(ٖٔ)لم نجعل له عزما" ولال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)لال عبٌد بن عمٌر: "لم ٌكن آدم من أولً العزم" 
 التفسٌر:[، وجوه من ٘ٔٔوفً لوله تعالى:}َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزًما{ ]طه :  

 .(٘ٔ)أحدها : ولم نجد له صبراً، لاله لتادة
 .(ٙٔ)لال مماتل:" ٌعنً: صبرا عن أكلها" 
، وابن (5ٔ)، وعطٌة(1ٔ)، وسفٌان(2ٔ). لاله ابن عباسولم نجد له حفظا لما عهدنا إلٌهالثانً : 

                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 . 1ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 . 1ٖٖ/1ٔتفسٌر الطبري:(2)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .21ٖ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .2ٖٕٗ/2(:ص5ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٕٗ/2(:ص1ٖٗ٘ٔ)أخرجه ابن ابً حاتم (ٗٔ)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .52ٔ(:ص2ٕ: 1ٕ: ٕٔٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (1ٔ)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .1ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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 .(ٔ)حفظا لما أمرته به" ولال عطٌة:" 
 .(ٕ)مره هللا تبارن وتعالى بحفظه والتمسن به"العزم: المحافظة على ما أ لال ابن زٌد:" 

 .(ٖ)الثالث: عزماً فً العودة إلى الذنب ثانٌاً. حكاه الماوردي
 .(ٗ)الرابع: ثباتاً. حكاه الماوردي

هللا تعالى آدم إلى ٌوم  لو أن أحبلم بنً آدم جمعت منذ ٌوم خلك لال ابن أمامة :"
فً الكفة األخرى، لرجح حلمه بؤحبلمهم، ولد الساعة، ووضعت فً كفة مٌزان. ووضع حلم آدم 

 .(٘)لال هللا تعالى :}َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزًما{"
وأصل العزم اعتماد الملب على الشًء، ٌمال منه: عزم فبلن على كذا: إذا  لال الطبري:"

اعتمد علٌه ونواه، ومن اعتماد الملب: حفظ الشًء، ومنه الصبر على الشًء، ألنه ال ٌجزع 
ع إال من خور للبه وضعفه، فإذا كان ذلن كذلن، فبل معنى لذلن أبلػ مما بٌنه هللا تبارن جاز

وتعالى، وهو لوله :}َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزًما{، فٌكون تؤوٌله: ولم نجد له عزم للب، على الوفاء هلل 
 .(ٙ)بعهده، وال على حفظ ما عهد إلٌه"

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " احتج آدم وموسى علٌهما  لال رسول رضً هللا عنه، لال:-هرٌرةأبً عن 
السبلم، فمال موسى: ٌا آدم، أنت أبونا، خٌبتنا وأخرجتنا من الجنة فمال له آدم: ٌا موسى، أنت 

، وخط لن بٌده، أتلومنً على أمر لدره هللا علً لبل -ولال مرة: برسالته  -اصطفان هللا بكبلمه 
 .(2)حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى "أن ٌخلمنً بؤربعٌن سنة؟ لال: 

 [:٘ٔٔ-ٖٔٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان الحكمة من إنزال المرآن باللسان العربً وتصرٌؾ الوعٌد فٌه. -ٔ
إثبات علو هللا تعالى ولهره لعباده وملكه لهم وتنزهه عن الولد والشرٌن وكل نمص ٌصفه به  -ٕ

 المبطلون.

 فً لراءة المرآن وتفسٌره وإصدار الحكم والفتٌا منه.استحباب الترٌث والتؤنً  -ٖ
الترؼٌب فً طلب العلم والمزٌد من التحصٌل العلمً وإشعار النفس بالجهل والحاجة إلى  -ٗ

 العلم.
 التسلٌة بنسٌان آدم وضعؾ للبه أمام اإلؼراء الشٌطانً. -٘
 
 

 المرآن
 [ٙٔٔ({ ]طه : َٙٔٔجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس أَبَى )}َوإِْذ لُْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فَسَ 

 التفسٌر:
إذ للنا للمبلبكة: اسجدوا آلدم سجود تحٌة وإكرام، فؤطاعوا، وسجدوا،  -أٌها الرسول  -واذكر 

 لكن إبلٌس امتنع من السجود.

                                                             

 .1ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٖٗ/1ٔالطبري:أخرجه  (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .1ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
( ، ٗٔٙٙ( ، والبخاري )٘ٔٔٔوأخرجه الحمٌدي ). إسناده صحٌح، ٖٖٗ/ٕٔ(:ص2ٖ12أخرجه احمد) (2)

( ، ٘ٗٔ( ، وابن أبً عاصم فً "السنة" )1ٓابن ماجه )( ، و2ٓٔٗ( ، وأبو داود )ٖٔ( )ٕٕ٘ٙومسلم )
، وابن 2ٕٔو ٕٙٔ/ٔ( ، وابن خزٌمة فً "التوحٌد" ٕ٘ٗٙ( ، وأبو ٌعلى )12ٔٔٔوالنسابً فً "الكبرى" )

، والبللكابً فً "شرح أصول ٕٖ٘-ٕٖٗو ٕٖٓو 1ٔٔ( ، واآلجري فً "الشرٌعة" ص 1ٓٔٙحبان )
، وفً "األسماء والصفات" ص 1ٖٔوالبٌهمً فً االعتماد" ص  ( ،ٕٖٓٔ( و )ٖٔٓٔ( و )ٖٓٓٔاالعتماد" )

 (.1ٙ، والبؽوي )ٕٔ-ٔٔ/1ٔ، وابن عبد البر فً "التمهٌد" ٖٙٔو 5ٓٔ
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 -أٌها الرسول  -ر [، أي:" واذكٙٔٔلوله تعالى:}َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم{ ]طه :  
 .(ٔ)إذ للنا للمبلبكة: اسجدوا آلدم سجود تحٌة وإكرام"

ٌمول تعالى ذكره معلما نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، ما كان من تضٌٌع آدم عهده،  لال الطبري:" 
ومعّرفه بذلن أن ولده لن ٌعدوا أن ٌكونوا فً ذلن على منهاجه، إال من عصمه هللا منهم }و{ 

 .(ٕ)دمحم }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبلبَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم{"اذكر ٌا 
[، أي:" فؤطاعوا، وسجدوا، لكن إبلٌس ٙٔٔلوله تعالى:}فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس أَبَى{ ]طه :  

 .(ٖ)امتنع من السجود"
 .(ٗ)لال ابن عطٌة: "وتلن معصٌة كفر ألنها عن معتمد فاسد صدرت" 

 .(٘)، وإنما سمً إبلٌس حٌن أبلس متحًٌِّرا"«الحارث»س لال السدي:"كان اسم إبلٌ
لال ابن عباس:" إبلٌس، أبلسه هللا من الخٌر كله ، وجعله شٌطانًا رجًٌما عموبة 

 .(ٙ)لمعصٌته"
 
 المرآن

 [6ٔٔ({ ]طه : 6ٔٔ)}فَمُْلنَا ٌَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََن َوِلَزْوِجَن َفاَل ٌُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشمَى 
 التفسٌر:

فملنا: ٌا آدم إن إبلٌس هذا عدو لن ولزوجتن، فاحذرا منه، وال تطٌعاه بمعصٌتً، فٌخرجكما من 
 الجنة، فتشمى إذا أُخرجت منها.

ٌَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََن َوِلَزْوِجَن{ ]طه :   [، أي:" للنا: ٌا آدم إن 2ٔٔلوله تعالى:}فَمُْلَنا 
 .(2)ذا عدو لن ولزوجتن، فاحذرا منه"إبلٌس ه
 .(1)ولذلن من شنآنه لم ٌسجد لن، وخالؾ أمري فً ذلن وعصانً" لال الطبري:" 

[، أي:" وال تطٌعاه فٌكون سبباً 2ٔٔلوله تعالى:}فَبَل ٌُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشمَى{ ]طه :  
 .(5)إلخراجكما من الجنة فتشمٌان"

"فبل تطٌعاه فٌما ٌؤمركما به، فٌخرجكما بمعصٌتكما ربكما،  ول:لال الطبري: ٌم 
وطاعتكما له }ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشمَى{ ٌمول: فٌكون عٌشن من كّد ٌدن، فذلن شماإه الذي حذّره 

 .(ٓٔ)ربه"
أي: إنكما إذا عصٌتما هللا أخرجكما من الجنة }فتشمى{ فً الدنٌا، الكد  لال ٌحٌى:" 

 .(ٔٔ)فٌها"
}فتشمى{ بالعمل بٌدٌن،وكان ٌؤكل من الجنة رؼدا من ؼٌر أن ٌعمل بٌده شٌبا  ل:"لالممات 

 .(ٕٔ)فلما أصاب الخطٌبة أكل من عمل ٌده فكان ٌعمل وٌؤكل"
أي : إٌان أن ٌسعى فً إخراجن منها ، فتتعب وتعنى وتشمى فً طلب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)ة"رزلن ، فإنن هاهنا فً عٌش رؼٌد هنًء ، ال كلفة وال مشم

                                                             

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 55/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)٘)
 55/ٔ(:ص2ٖٓ)(تفسٌر الطبريٙ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)}فتشمى{ "أي: تتعب وتنصب" لال السمعانً: 
 .(ٕ)عنً به شماء الدنٌا فبل تلمً ابن آدم إال شمٌا ناصبا" لال الحسن:" 
أهبط إلى آدم ثور أحمر، فكان ٌحرث علٌه، وٌمسح العرق من  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٖ)َن اْلَجنَِّة فَتَْشمَى{، فكان ذلن شماإه"جبٌنه، فهو الذي لال هللا تعالى ذكره :}فَبل ٌُْخِرَجنَّكَُما مِ 
سفٌان بن عٌٌنة: "لم ٌمل: فتشفٌان، ألنها دخلت معه، فولع المعنى علٌهما جمٌعا لال  

ُ لََن تَْبتَِؽً  وعلً أوالدهما كموله: }ٌا أٌها النبً إذا طلمتم{ و ُم َما أََحلَّ َّللاَّ ًُّ ِلَم تَُحّرِ ٌَُّها النَّبِ }ٌَا أَ
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم)َمْرضَ  ٌَْمانِكُْم{ ]التحرٌم : ٔاَت أَْزَواِجَن َوَّللاَّ ُ لَكُْم تَِحلَّةَ أَ [،  فدخلوا ٕ-ٔ(لَْد فََرَض َّللاَّ

 .(ٗ)فً المعنً معه، وإنما كلم النبً وحده"
 

 المرآن
 [6ٔٔ({ ]طه : 6ٔٔ}إِنَّ لََن أاَلَّ تَُجوَع فٌَِها َواَل تَْعَرى )

 التفسٌر:
 فً هذه الجنة أن تؤكل فبل تجوع، وأن تَْلبَس فبل تَْعرى. -آدم ٌا  -إن لن 

 .(٘)لال المراؼً:" أي: ال ٌكون لن فى الجنة جوع وال عرى" 
 .(ٙ)لال مكً:" أي: إن لن الشبع فً الجنة والكسوة والري والسترة" 
 .(2)}وال تعرى{ عن المبلبس ألنها معدة أبدا فٌها" لال النسفً:" 
إنما لرن بٌن الجوع والعُْري ; ألن الجوع ذُّل الباطن ، والعري ذُّل  "لال ابن كثٌر: 
 .(1)الظاهر "

 
 المرآن

 [6ٔٔ({ ]طه : 6ٔٔ}َوأَنََّن اَل تَْظَمؤُ فٌَِها َواَل تَْضَحى )
 التفسٌر:

 وأن لن أال تعطش فً هذه الجنة وال ٌصٌبن حر الشمس.
 .(5)لال ابن عباس:" ال ٌصٌبن فٌها عطش وال حر"

 .(ٓٔ)}وال تضحى{، لال: ال ٌصٌبن حر الشمس" عن عمرة:" 
وهذان أًٌضا متماببلن ، فالظمؤ : حر الباطن ، وهو العطش. والضحى :  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)حر الظاهر "
عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن فً الجنة شجرة ٌسٌر الراكب فً ظلها مابة عام  

 .(ٕٔ)جرة الخلد"ال ٌمطعها وهً ش
الشبع والرى والكسوة والكن: هً األلطاب التً ٌدور علٌها كفاؾ  لال الزمخشري:" 

اإلنسان، فذكره استجماعها له فً الجنة، وأنه مكفى ال ٌحتاج إلى كفاٌة كاؾ وال إلى كسب 
كاسب كما ٌحتاج إلى ذلن أهل الدنٌا، وذكرها بلفظ النفً لنمابضها التً هً الجوع والعرى 

                                                             

 .5ٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .1ٖٕٗ/2(:صٕٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 . همذا الترلٌم بالمطبوع!1ٖٕٗ/2(:صٖٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . 5٘ٔ/ٙٔتفسٌر المراؼً:(٘)
 . 2ٓ1ٗ/2الهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة:(ٙ)
 .12ٖ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .ٕٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 . 1ٖٕٗ/2(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(5)
 . 1ٖٕٗ/2(:ص5ٖ٘٘ٔابن ابً حاتم)أخرجه (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 . 1ٖٕٗ/2(:صٖٓٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕٔ)



2ٓ 
 

، لٌطرق سمعه بؤسامى أصناؾ الشموة التً حذره منها، حتى ٌتحامى السبب (ٔ)والظمؤ والضحو
 .(ٕ)المولع فٌها كراهة لها"

 
 المرآن

ٌَْطاُن لَاَل ٌَا آَدُم َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍن اَل ٌَْبلَى ) ٌِْه الشَّ ({ ]طه : ٕٓٔ}فََوْسَوَس إِلَ
ٕٔٓ] 

 التفسٌر:
وسوس الشٌطان آلدم ولال له: هل أدلن على شجرة، إن أكلت منها ُخلِّدَت فلم تمت، وملكت ف

 ُمْلًكا ال ٌنمضً وال ٌنمطع؟
ٌَْطاُن{ ]طه :   ٌِْه الشَّ  .(ٖ)[، أي:" فوسوس الشٌطان آلدم"ٕٓٔلوله تعالى:}فََوْسَوَس إِلَ
 .(ٗ)ٌعنً: إبلٌس وحده" لال مماتل:" 
الشٌطان ، وسعى فً المكر والخدٌعة والوسوسة لٌُسلبا ما هما حسدهما  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)فٌه من النعمة واللباس الحسن "
الوسوسة: "الخطرة الردٌبة، وأصله من الوسواس، وهو صوت الحلً، والهمس  
 .(ٙ)الخفً"

ٌَا آَدُم َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍن اَل ٌَْبلَ   [، أي:" ٕٓٔى{ ]طه : لوله تعالى:}لَاَل 
لال الشٌطان آلدم: هل أدلن على شجرة، إن أكلت منها ُخلِّدَت فلم تمت، وملكت ُمْلًكا ال ٌنمضً 

 .(2)وال ٌنمطع؟"
، من أكل منها خلد فً الجنة، فبل «الخلد»ٌمول: أال أدلن على شجرة  لال مماتل:" 

 .(1)ٌموت، وعلى ملن ال ٌفنى"

 .(5)لت منها خلدت فً الجنة"أي: إنن إن أك لال ٌحٌى:" 

                                                             

 -بالفتح -إذا برزت الشمس لها، وضحٌت -ممدود -الذي فً الصحاح: ضحٌت للشمس ضحا« والضحو(ٔ)
 .مثله

 .5ٕ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
لال أحمد: تنبٌه حسن، وفً اآلٌة سر بدٌع « ... الخذكر تعالى األصناؾ التً بها لوام اإلنسان  لال المحمك:"

من الببلؼة ٌسمى لطع النظٌر عن النظٌر، وذلن أنه لطع الظمؤ عن الجوع والضحو عن الكسوة، مع ما بٌنهما 
من التناسب. والؽرض من ذلن تحمٌك تعداد هذه النعم وتصنٌفها، ولو لرن كبل بشكله لتوهم المعدودات نعمة 

 أهل الببلؼة سماء هذا المعنى لدٌما وحدٌثا فمال الكندي األول: واحدة، ولد رمك
 كؤنى لم أركب جوادا للذة ... ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال

 ولم أرشؾ الرزق الروى ولم ألل ... لخٌلى كرى كرة بعد إجفال
ولطع تبطن الكاعب عن ترشؾ الكؤس مع التناسب، « لخٌلى كرى كرة»فمطع ركوب الجواد عن لوله 

 وؼرضه أن ٌعدد مبلذه ومفاخره وٌكثرها، وتبعه الكندي اآلخر فمال:
 ولفت وما فً الموت شن لوالؾ ... كؤنن فً جفن الردى وهو نابم

 تمر بن األبطال كلى هزٌمة ... ووجهن وضاح وثؽرن باسم
إلٌه ٌد أبى  فاعترضه سٌؾ الدولة بؤنه لٌس فٌه لطع الشًء عن نظٌره، ولكنه على فطنته لصر لهمه عما طالت

الطٌب من هذا المعنى الطابل البدٌع، على أن فً هذه اآلٌة سرا لذلن زابدا على ما ذكر، وهو أن لصد تناسب 
الفواصل، ولو لرن الظمؤ بالجوع فمٌل: إن لن أن ال تجوع فٌها وال تظمؤ، النتثر سلن رإس اآلي، وأحسن به 

 منتظما، وهللا أعلم".
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .52ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٙ5المفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
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وهو :الخلود، ألن من أكل منها خلد بزعمه « الخلد»أضاؾ الشجرة إلى  لال النسفً:" 
 .(ٔ)وال ٌموت"

ٌعنً : التً من أكل منها خلد ودام مكثه. ولد جاء  -كانت شجرةَ الخلد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)فً الحدٌث ذكر شجرة الخلد"

ً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن فً الجنة شجرة ٌسٌر الراكب فً ظلها روي عن أبً هرٌرة، عن النب 
 .(ٖ)مابة عام ، ما ٌمطعها وهً شجرة الخلد"

 
 المرآن

ٌِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّ  ٌَْخِصفَاِن َعلَ هُ فَغََوى }فَؤََكاَل ِمْنَها فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفمَا 
 [ٕٔٔ]طه :  ({ٕٔٔ)

 التفسٌر:
فؤكل آدم وحواء من الشجرة التً نهاهما هللا عنها، فانكشفت لهما عوراتهما، وكانت مستورةً عن 
أعٌنهما، فؤخذا ٌنزعان من ورق أشجار الجنة وٌلصمانه علٌهما; لٌسترا ما انكشؾ من 

 اللتراب منها.عوراتهما، وخالؾ آدم أمر ربه، فؽوى باألكل من الشجرة التً نهاه هللا عن ا
[، أي:" فؤكل آدم وحواء من الشجرة التً نهاهما ٕٔٔلوله تعالى:}فَؤََكبَل ِمْنَها{ ]طه :  
 .(ٗ)هللا عنها"
أوحى إلى آدم وزوجته أن ٌؤكبل من كل الثمار ، وال ٌمربا هذه الشجرة  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)المعٌنة فً الجنة. فلم ٌزل بهما إبلٌس حتى أكبل منها"
[، أي:" فانكشفت لهما عوراتهما، وكانت ٕٔٔه تعالى:}فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما{ ]طه : لول 

 .(ٙ)مستورةً عن أعٌنهما"

 .(2)ٌمول ظهرت لهما عورتهما" لال مماتل:" 
 .(1)فبدأت حواء لبل آدم فً تفسٌر الكلبً" لال ٌحٌى:" 
ذلن لكانت له عظة ولكن لما  ولال الحسن: "لو أن حواء بدأت لبل آدم فبدت سوأتها عند 

 .(5)أكل آدم بدت لهما سوآتهما"
لما أسكن هللا آدم الجنة كساه سرباال من الظفر، فلما أصاب الخطٌبة  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)سلبه السربال فبمً فً أطراؾ أصابعه"
ٌِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة{ ]طه :   [، أي:" فؤخذا ٌنزعان ٕٔٔلوله تعالى:}َوَطِفمَا ٌَْخِصفَاِن َعلَ

 .(ٔٔ)من ورق أشجار الجنة وٌلصمانه علٌهما; لٌسترا ما انكشؾ من عوراتهما"
 .(ٕٔ)ٌنزعان ورق التٌن وٌجعبلنه على سوءاتهما" لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)ألببل ٌؽطٌان علٌهما من ورق الجنة، التٌن" لال السدي:" 
 .(ٔ)ٌوصبلن علٌهما من ورق الجنة" لال لتادة:" 

                                                             

 .12ٖ/ٕتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .(٘٘ٗ/ٕوالمسند لئلمام أحمد )( 2ٕٗ٘مسند الطٌالٌسً برلم )(ٖ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1ٕٗ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٌٕٖٓر المٌسر:التفس (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٕ)ٌؤخذان ما ٌوارٌان به عورتهما" ل دمحم بن كعب:"لا 
 .(ٖ)ٌرلعان، كهٌبة الثوب" لال مجاهد:" 
 .(ٗ)ٌمول: ألببل وجعبل ٌشدَّان علٌهما من ورق الجنة، لٌوارٌا سوءاتهما" لال الطبري:" 
 .(٘)المعنى: ٌمطعان الورق وٌلزلانه لٌستترا به، ومنه خصؾ النعل" لال المرطبً:" 
 لوالن:[، ٕٕ{ ]األعراؾ : ن َوَرِق اْلَجنَِّة }مِ وفً  

 .(ٙ)أحدهما : ورق الموز
 .(1)، والسدي(2)والثانً : ورق التٌن ، لاله ابن عباس

كان لباس آدم وحواء علٌهما السبلم نوًرا على فروجهما، ال ٌرى  لال وهب بن منبه:" 
 .(5)سوءاتهما" هذا عورة هذه، وال هذه عورة هذا. فلما أصابا الخطٌبة بدت لهما

عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا عز وجل خلك آدم رجبل طواال كثٌر 
شعر الرأس كؤنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سمط عنه لباسه، فؤول ما بدا منه عورته، فلما 

ه الرحمن ٌا آدم منً نظر إلى عورته جعل ٌشتد فً الجنة، فؤخذت شعره شجرة فنازعها، فنادا
 .(ٓٔ)تفر؟ فلما سمع كبلم الرحمن، لال: ٌا رب ال ولكن استحٌاء"

عن أبً بن كعب لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلمت 
شجرة بشعره فنودي: ٌا آدم، أفرارا منً؟ لال: بل حٌاء منن لال ٌا آدم اخرج من جواري، 

تً ال أساكن فٌها من عصانً، ولو خلمت ملء األرض مثلن خلما ثم عصونً ألسكنتهم فبعز
 .(ٔٔ)دار العاصٌن"

[، أي:" وخالؾ آدم أمر ربه، فؽوى ٕٔٔلوله تعالى:}َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَؽََوى{ ]طه :  
 .(ٕٔ)باألكل من الشجرة التً نهاه هللا عن االلتراب منها"

 .(ٖٔ)"-عز وجل -لى عن طاعة ربهٌعنً: فضل وتو لال مماتل:" 

ٌمول: وخالؾ أمر ربه، فتعّدى إلى ما لم ٌكن له أن ٌتعّدى إلٌه، من  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)األكل من الشجرة التً نهاه عن األكل منها"

حكى لنا أبو عمر ؼبلم ثعلب عن ثعلب عن ابن األعرابً لال: ٌمال  لال الجصاص:" 
ٌه أمره أو فسد هو فً نفسه، ومنه لوله تعالى: }وعصى آدم ؼوى الرجل ٌؽوي ؼٌا، إذا فسد عل

[ أي فسد علٌه عٌشه فً الجنة; لال: وٌمال ؼوى الفصٌل إذا لم ٌرو من ٕٔٔربه فؽوى{ ]طه:
لبن أمه. ولٌل فً }أؼوٌتنً{ : أي حكمت بؽواٌتً، كمولن أضللتنً أي حكمت بضبللتً. ولٌل: 

بلثة محتملة فً إبلٌس. ولوله تعالى: }وعصى آدم ربه }أؼوٌتنً{ أي أهلكتنً. فهذه الوجوه الث
فؽوى{ ٌحتمل فساد أمره فً الجنة وهو ٌرجع إلى معنى الخٌبة، وال ٌحتمل الهبلن وال الحكم 

 .(٘ٔ)بالؽواٌة التً هً ضبلل; ألن أنبٌاء هللا ال ٌجوز ذلن علٌهم"

                                                                                                                                                                              

 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕٔ(:صٓٓٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٔٔ/ٕظر: النكت والعٌون:ان (ٙ)
 .ٖ٘ٗٔ-ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓ2(، و)1ٖٕٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖ٘٘/ٕٔ(:ص1ٓٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .11-12/ٔ(:ص11ٖاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .11/ٔ(:ص15ٖاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .11ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖ-1ٖ/ٖأحكام المرىن: (٘ٔ)
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اشرة، فؤخرج آدم معه لال الربٌع بن أنس: "فؤخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو الع 
 .(ٔ)ؼصنا من شجر الجنة، على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو اإلكلٌل من ورق الجنة"

حاّج موسى آدم ، فمال له : أنت الذي أخرجت »"عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
هللا برساالته الناس من الجنة بذنبن وأشمٌتهم ؟ لال آدم : ٌا موسى ، أنت الذي اصطفان 

ًّ لبل أن ٌخلمنً  ًّ لبل أن ٌخلمنً  -وبكبلمه ، أتلومنً على أمر لد كتبه هللا عل أو : لدره هللا عل
 .(ٕ)«" لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "فحج آدم موسى" -
 

 المرآن
ٌِْه َوَهَدى )  [ٕٕٔ({ ]طه : ٕٕٔ}ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَ

 التفسٌر:
به، ولَبِل توبته، وهداه رشده.ثم   اصطفى هللا آدم، ولرَّ

به"ٕٕٔلوله تعالى:}ثُمَّ اْجتََباهُ َربُّهُ{ ]طه :    .(ٖ)[، أي:" ثم اصطفى هللا آدم، ولرَّ
 .(ٗ)" -عز وجل -ٌعنً: استخلصه ربه لال مماتل:" 
 .(٘)ٌعنً: المعصٌة، ولم تبلػ بالمعصٌة الضبلل" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)اختاره" ي:"لال الفراء: أ 
 .(2)ٌمول: اصطفاه ربه من بعد معصٌته إٌاه" لال الطبري:" 
فآدم أول البشر ارتماء إلى هذه المرتبة]أي: اإلصطفاء[ فإنه بعدما  لال صاحب المنار:" 

واجتباه كما لال فً سورة طه:  -تعالى  -تنمل فً األطوار إلى مرتبة التوبة واإلنابة اصطفاه 
[، فكان هادٌا مهدٌا، وكان فً ذرٌته من النبٌٌن ٕٕٔتاب علٌه وهدى{ ]طه: }ثم اجتباه ربه ف

 .(1)"–تعالى  -والمرسلٌن من شاء هللا 

ٌِْه َوَهَدى{ ]طه :    .(5)[، أي:" ولَبِل توبته، وهداه رشده"ٕٕٔلوله تعالى:}فَتَاَب َعلَ
 .(ٓٔ)}فتاب علٌه{ من ذنبه، }وهدى{، ٌعنً: وهداه للتوبة" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)}فتاب علٌه{من ذلن الذنب. }وهدى{: مات على الهدى" لال ٌحٌى:" 
فرزله الرجوع إلى ما ٌرضى عنه، والعمل بطاعته، وذلن هو كانت  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)توبته التً تابها علٌه، وهداه للتوبة، فوفَّمه لها"
 .(ٖٔ)وهدى{، أي: هداه للتوبة"لال الفراء: "} 

 [:ٕٕٔ-ٙٔٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة بذكر مثل هذا المصص الذي ال ٌعلم إالّ بالوحً اإللهً. -ٔ
 تمرٌر عداوة إبلٌس لبنً آدم. -ٕ
 بٌان أن الجنة ال نصب فٌها وال تعب، وإنما ذلن فً األرض. -ٖ
 التحذٌر من أخطار االستجابة لوسوسة إبلٌس فإنها تُْردى صاحبها. -ٗ

                                                             

 .11/ٔ(:ص5ٖٓاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .(2ٖ1ٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٗٔ/ٕمعانً المرىن: (ٙ)
 .11ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر المنار: (1)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .11ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٕمعانً المرىن: (ٖٔ)
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 آدم فسهلت علٌه المعصٌة.ضعؾ المرأة وللة عزمها فمد أكلت لبل  -٘
 كون المرأة تابعة للرجل ولٌس لها أن تستمل بحال من األحوال. -ٙ
 حرمة كشؾ العورات ووجوب سترها. -ٔ
 إثبات نبوة آدم وتوبة هللا علٌه ولبولها منه وهداٌته إلى العمل بمحابه وترن مكارهه. -1

 
 المرآن

ا ٌَؤْتٌَِنَّكُْم ِمنًِّ هًُدى فََمِن اتَّبََع هَُداَي فاََل ٌَِضلُّ َواَل }لَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِمٌعًا بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض عَ  ُدوٌّ فَِإمَّ
 [ٖٕٔ({ ]طه : ٌَْٖٕٔشمَى )
 التفسٌر:

لال هللا تعالى آلدم وحواء: اهبطا من الجنة إلى األرض جمٌعًا مع إبلٌس، فؤنتما وهو أعداء، فإن 
عمل بهما فإنه ٌرشد فً الدنٌا، وٌهتدي، وال ٌؤتكم منً هدى وبٌان فمن اتبع هداي وبٌانً و

 ٌشمى فً اآلخرة بعماب هللا.
[، أي:" لال هللا تعالى آلدم وحواء: ٖٕٔلوله تعالى:}لَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِمٌعًا{ ]طه :  

 .(ٔ)"اهبطا من الجنة إلى األرض جمٌعًا مع إبلٌس
 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنى: آدم وإبلٌس" 
ٌمول تعالى آلدم وحواء وإبلٌس : اهبطوا منها جمًٌعا ، أي : من الجنة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)كلكم"
{ ]طه :   [، أي: "متعادٌن ٌبؽى بعضكم على بعض ٖٕٔلوله تعالى:}بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ
 .(ٗ)بتضلٌله"
 .(٘)لال مماتل:" ٌمول: إبلٌس وذرٌته عدو آلدم وذرٌته" 

 .(ٙ)وإبلٌس وذرٌته " آدم وذرٌته ، لال ابن كثٌر:" 
لال البؽوي:" أراد العداوة التً بٌن ذرٌة آدم والحٌة وبٌن المإمنٌن من ذرٌة آدم وبٌن  
 .(2)إبلٌس"

لال المهاٌمً: "فالمرأة عدوة الزوج، فً إلجابه إلى تحصٌل الحرام. والزوج عدوها فً 
مفاسد التً ال ترتفع إال باتباع إنفاله علٌها. وإبلٌس ٌولع الفتنة بٌنهما، وٌدعوهما إلى أنواع ال

 .(1)األمر السماوي"
ا ٌَؤِْتٌَنَّكُْم ِمنًِّ هًُدى{ ]طه :   [، أي:" فإن ٌؤتكم منً شرٌعة ورسول ٖٕٔلوله تعالى:}فَإِمَّ

 .(5)وبٌان ودعوة"
لال الطبري:" ٌمول: فإن ٌؤتكم ٌا آدم وحواء وإبلٌس منً بٌان لسبٌلً، وما أختاره  

 .(ٓٔ)لخلمً من دٌن"
لال سهل:" هو االلتداء ومبلزمة الكتاب والسنة، فبل ٌضل عن طرٌك الهدى، وال ٌشمى  

 .(ٔٔ)فً اآلخرة واألولى"

                                                             

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٖ/٘كثٌر:تفسٌر ابن  (ٖ)

 .12/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٗ/ٔتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕ٘ٔ/2حكاه عنه الماسمً فً محاسن التؤوٌل: (1)

 .ٙٔٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .15ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓٔتفسٌر التستري: (ٔٔ)
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[، أي:" فمن اتبع هداي ٖٕٔلوله تعالى:}فََمِن اتَّبََع هَُداَي فَبَل ٌَِضلُّ َواَل ٌَْشمَى{ ]طه : 
 .(ٔ)"اآلخرة بعماب هللا وبٌانً وعمل بهما فإنه ٌرشد فً الدنٌا، وٌهتدي، وال ٌشمى فً

لال الطبري:" ٌمول: فمن اتبع بٌانً ذلن وعمل به، ولم ٌزغ منه،  فبل ٌزول عن محجة  
الحك، ولكنه ٌرشد فً الدنٌا وٌهتدي، }وال ٌَْشمَى{ فً اآلخرة بعماب هللا، ألن هللا ٌدخله الجنة، 

 .(ٕ)وٌنجٌه من عذابه"
رأ المرآن، واتبع ما فٌه أن ال ٌضل فً تضمن هللا لمن ل روي عن ابن عباس، لال:" 

 .(ٖ)الدنٌا وال ٌشمى فً اآلخرة، ثم تبل هذه اآلٌة :}فََمِن اتَّبََع هَُداَي فَبل ٌَِضلُّ َوال ٌَْشَمى{"
من لرأ المرآن واتبع ما فٌه عصمه هللا من الضبللة، وولاه، أظنه أنه  لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)ل :}فََمِن اتَّبََع هَُداَي فَبل ٌَِضلُّ َوال ٌَْشَمى{ فً اآلخرة"لال: من هول ٌوم المٌامة، وذلن أنه لا
 
 المرآن

({ ]طه : ٕٗٔ}َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعٌَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أَْعَمى )
ٕٔٗ] 

 التفسٌر:
ره به فإن له فً الحٌ وإن ظهر أنه -اة األولى معٌشة ضٌِّمة شالة ومن تولَّى عن ذكري الذي أذّكِ

، وٌُضٌَّك لبره علٌه وٌعذَّب فٌه، ونحشره ٌوم المٌامة أعمى عن الرإٌة -من أهل الفضل والٌسار
 وعن الحجة.

ومن تولَّى عن ذكري الذي  [، أي:"ٕٗٔ}َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري{ ]طه : لوله تعالى: 
ره به  .(٘)"أذّكِ
:" فتولى عنه ولم ٌمبله ولم ٌستجب له، ولم ٌتعظ به فٌنزجر عما هو لال الطبري: أي 

 .(ٙ)علٌه ممٌم من خبلفه أمر ربه"
أي : خالؾ أمري ، وما أنزلته على رسولً ، أعرض عنه وتناساه  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وأخذ من ؼٌره هداه "
ن له فً الحٌاة األولى معٌشة فإ [، أي:"ٕٗٔ}فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضْنًكا{ ]طه : لوله تعالى: 

 .(1)"ضٌِّمة شالة، وٌُضٌَّك لبره علٌه وٌعذَّب فٌه
 .(5)الضنن والضٌك" -عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً معٌشة سوء، ألنها فً معاصً هللا 
لال الطبري: ٌمول: فإن له معٌشة ضٌمة، والضنن من المنازل واألماكن والمعاٌش:  

 .(ٓٔ)إذا كان ضٌما"الشدٌد، ٌمال: هذا منزل ضنن: 
أي : فً الدنٌا ، فبل طمؤنٌنة له ، وال انشراح لصدره ، بل صدره ضٌك  لال ابن كثٌر:" 

َحَرج لضبلله ، وإن تَنَعَّم ظاهره ، ولبس ما شاء وأكل ما شاء ، وسكن حٌث شاء ، فإن للبه ما 
ٌتردد. فهذا من لم ٌخلص إلى الٌمٌن والهدى ، فهو فً للك وحٌرة وشن ، فبل ٌزال فً رٌبة 

 .(ٔٔ)ضنن المعٌشة "

                                                             

 .ٕٖٓ:التفسٌر المٌسر (ٔ)
 .15ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٖٓ-15ٖ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٖٓ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/٘ثٌر:تفسٌر ابن ك (ٔٔ)
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 .(ٔ)الضنن: الضٌمة الشدٌدة" لال الفراء:" 
 .(ٕ)أي: ضٌمة" لال ابن لتٌبة:" 
معٌشة ضٌمة، والّضنن توصؾ به األنثى، والمذّكر بؽٌر الهاء وكل  لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٖ)عٌش أو منزل أو مكان ضٌّك فهو ضنن، لال عنترة
 ... مثلى إذا نزلوا بضنن المنزلإن المنٌّة لو تمثّل مثّلت 

 :(ٗ)ولال
 .(٘)وإن نزلوا بضنن أنزل"

 [، وجوه من التفسٌر:ٕٗٔ}فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضْنًكا{ ]طه : لوله تعالى:وفً  
، ولٌس بن (2)، والضحان(ٙ)لاله عكرمة ألن الحرام وإن اتسع فهو ضنن،أحدها : كسباً حراماً، 

 .(5)، ومالن بن دٌنار(1)أبً حازم
 .(ٓٔ)هً المعٌشة التً أوسع هللا علٌه من الحرام" لال عكرمة:" 
 .(ٔٔ)عن لٌس بن أبً حازم ، لوله:}َمِعٌَشًة َضْنًكا{، لال: رزلا فً معصٌته"وروي عن  
 .(ٕٔ)الكسب الخبٌث" ولال الضحان:" 
 .(ٖٔ)العمل الخبٌث، والرزق السٌا" ولال الضحان:" 
رزله فً الحرام فبل ٌطعمه إال حراما حتً ٌموت فٌعذبه ٌحول هللا  لال مالن بن دٌنار:" 

 .(ٗٔ)علٌه"
 .(٘ٔ)الثانً : أن ٌكون عٌشه منؽَّصاً بؤن ٌنفك من ال ٌولن بالخلؾ من هللا تعالى، لاله ابن عباس

، وأبو (1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)، وابن مسعود(ٙٔ)الثالث : أنه عذاب المبر، لاله أبو سعٌد الخدري
 .(ٕٕ)، وبه لال الطبري(ٕٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-و سعٌد الخدري، ورفعه أبو هرٌرة عن النبً ، وأب(ٕٓ)والسدي

 .(ٖٕ)لال مجاهد:"ضٌمة ٌضٌك علٌه لبره"

                                                             

 .5ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٖٕؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٕٗدٌوانه من الستة ص (ٖ)
 ، تمامه:ٕٗلعنترة، انظر: دٌوانه من الستة ص (ٗ)

 .إن ٌلحموا أكرر وإن ٌستلحموا ... اشدد وإن نزلوا بضنن أنزل
 .ٕٖ/ٕمجاز المرىن: (٘)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٖ/1ٔتفسٌر الطبري:انظر:  (2)
 .5ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٓٗٗ/2(:ص2ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٓٗٗ/2(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕٖ/1ٔالطبري:انظر: تفسٌر  (٘ٔ)
 . 5ٖٖ-5ٕٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٙٔ)
 . 5ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(2ٔ)
 .2ٙٗانظر: فسٌر مجاهد: (1ٔ)
 . 5ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(5ٔ)
 . 5ٖٖ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٕٓ)
 .5ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
 .2ٙٗتفسٌر مجاهد: (ٖٕ)
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المعٌشة الضنن: عذاب المبر، إنه ٌسلط على الكافر فً لبره  لال أبو سعٌد الخدري:" 
و أن تنٌنا منها نفخ األرض لم تسعة وتسعون تنٌنا تنهشه وتخدش لحمه حتى ٌُبعث، وكان ٌمال: ل

 .(ٔ)تنبت زرعا"
 .(ٕ)ٌضٌك علٌه لبره حتى تختلؾ أضبلعه" لال أبو سعٌد الخدري:" 
 . (ٖ)«ضمة المبر »ورواه أبو سعٌد الخدري مرفوعا بلفظ: 

 .(ٗ)لال ابن كثٌر:"المولوؾ أصح"
ٌشة ٌطبك على الكافر لبره حتى تختلؾ فٌه أضبلعه، وهً المع لال أبو هرٌرة:" 

 .(٘)"{الضنن التً لال هللا :}َمِعٌَشةً َضْنًكا َونَْحشُُرهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أَْعَمى
عن أبً هرٌرة ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "المإمن فً لبره فً روضة خضراء ، 

ت هذه وٌرحب له فً لبره سبعون ذراعا ، وٌنور له لبره كالممر لٌلة البدر ، أتدرون فٌم أنزل
اآلٌة : } فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضْنًكا { ؟ أتدرون ما المعٌشة الضنن ؟" لالوا : هللا ورسوله أعلم. لال : 
عذاب الكافر فً لبره ، والذي نفسً بٌده ، إنه لٌسلط علٌه تسعة وتسعون تِّنٌِنًا ، أتدرون ما 

جسمه ، وٌلسعونه وٌخدشونه التنٌن ؟ تسعة وتسعون حٌة ، لكل حٌة سبعة رإوس ، ٌنفخون فً 
 .(ٙ)إلى ٌوم ٌبعثون"

 .(2)لال ابن كثٌر:" رفعه منكر جًدا"
عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لول هللا عز وجل : } فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضْنًكا { لال : 

هشون لحمه حتى "المعٌشة الضنن الذي لال هللا تعالى : أنه ٌسلط علٌه تسعة وتسعون حٌة ، ٌن
 .(1)تموم الساعة"

 .(5)عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:} فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضْنًكا { لال : "عذاب المبر"
 . (ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)الرابع: أنه الطعام الضرٌع والزلوم فً جهنم ، لاله الحسن

من نار وزلوم وؼسلٌن، والضرٌع:  فً النار شون«: معٌشة ضنكا»لال ابن زٌد:" 
شون من نار، ولٌس فً المبر وال فً الدنٌا معٌشة، ما المعٌشة والحٌاة إال فً اآلخرة، ولرأ 
ْمُت ِلَحٌَاتًِ{ لال: لمعٌشتً، لال: والؽسلٌن والزلوم: شًء ال ٌعرفه  ٌْتَِنً لَدَّ ٌَالَ لول هللا عّز وجّل }

 .(ٖٔ)أهل الدنٌا"
 .(ٗٔ)وله: "}معٌشة ضنكا{، لال: بشدة علٌه فً النار"عن ابن عباس لوروي  

 .(٘ٔ)السادس : أن ٌكسب دون كفاٌته. أفاده الماوردي
 أن هذه -وهللا أعلم  -الضنن: أصله فً اللؽة الضٌك والشدة، ومعناه  لال الزجاج:" 

                                                             

 .5ٖٖ/1ٔخرجه الطبري:أ (ٔ)
 .5ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٗٗ/2(:ص2ٖٓ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 والمرفوع فً إسناده دراج عن أبً الهٌثم وهو ضعٌؾ .ٖٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٖ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
( من طرٌك ابن ٕٔ٘/ٔٔ) ورواه أبو ٌعلى فً مسنده، ٖٕٖ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

 .وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به
 .ٖٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .( "فٌه من لم أعرفه"2ٙ/2( "كشؾ األستار" ولال الهٌثمً فً المجمع )ٖٖٕٕمسند البزار برلم )(1)
الحاكم فً وروي من حدٌث أبً سعٌد مثله ، ورواه ، ٕٖٗ-ٖٕٖ/٘رواه البزاز كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5)

 .المستدرن وابن أبً شٌبة فً المصنؾ
 إسناد جٌد". لال ابن كثٌر:"

 .ٖٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖٕٗ/2(:ص2ٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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 .(ٔ)المعٌشة الضنن فً نارجهنم. وأكثر ما جاء فً التفسٌر أنه عذاب المبر"
ري:" ومعنى ذلن: أن مع الدٌن التسلٌم والمناعة والتوكل على هللا وعلى لال الزمخش 

لسمته فصاحبه ٌنفك ما رزله بسماح وسهولة، فٌعٌش عٌشا رافؽا كما لال عز وجل فلنحٌٌنه 
حٌاة طٌبة والمعرض عن الدٌن، مستول علٌه الحرص الذي ال ٌزال ٌطمح به إلى االزدٌاد من 

ي ٌمبض ٌده عن اإلنفاق، فعٌشه ضنن وحاله مظلمة، كما لال بعض الدنٌا، مسلط علٌه الشح الذ
 .(ٖ). (ٕ)المتصوفة: ال ٌعرض أحد عن ذكر ربه إال أظلم علٌه ولته وتشوش علٌه رزله"

الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلٌة فله المعٌشة الضنن فى الدنٌا، وفً  لال المشٌري:" 
 .(ٗ)كفر، وبالولت من حٌث انؽبلق األمور"المبر، وفى النار، وبالملب من حٌث وحشة ال

ونحشره ٌوم المٌامة أعمى  [، أي:"ٕٗٔ}َونَْحشُُرهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أَْعَمى{ ]طه : لوله تعالى: 
 .(٘)"عن الرإٌة وعن الحجة

 .(ٙ)لال الفراء:" أعمى عن الحجة، وٌمال: إنه ٌخرج من لبره بصٌرا فٌعمى فى حشره" 
[، ولٌل: أعمى عن ٕٓٔ}َونَْحشُُر اْلُمْجِرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُزْرلًا{ ]طه :  :مثل  لال الزجاج:" 

حجته، وتؤوٌله: أنه ال حجة له ٌهتدي إلٌها، ال أن له حجة، وأنه ٌعمى عنها. ما للناس على هللا 
 .(2)حجة بعد الرسل، وهلل الحجة البالؽة ولد بشر وأنذر، ووعد وأوعد"

كون المراد : أنه ٌُحَشر أو ٌبعث إلى النار أعمى البصر ٌحتمل أن ٌ لال ابن كثٌر:" 
ا  والبصٌرة أًٌضا ، كما لال تعالى : } َونَْحُشُرهُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم عُْمًٌا َوبُْكًما َوُصمًّ

: } َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنًِ أَْعَمى [. ولهذا ٌمول 52َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم كُلََّما َخبَْت ِزْدَناهُْم َسِعًٌرا { ]اإلسراء : 
 .(1)َولَْد كُْنُت بَِصًٌرا { أي : فً الدنٌا"

 .(5)ونحشره ٌوم المٌامة أعمى{، لال: عن الحجة"عن مجاهد، لوله:} 
عمً علٌه كل شًء إال جهنم، وفً لفظ لال: ال ٌبصر إال  روي عن عكرمة، لال:" 

 .(ٓٔ)النار"
 

 المرآن
 [ٕ٘ٔ({ ]طه : ٕ٘ٔتَنًِ أَْعَمى َولَْد كُْنُت بَِصًٌرا )}لَاَل َرّبِ ِلَم َحَشرْ 

 التفسٌر:
 لال المعِرض عن ذكر هللا: رّبِ ِلَم َحَشْرتنً أعمى، ولد كنت بصًٌرا فً الدنٌا؟

لال المعِرض عن ذكر  [، أي:"ٕ٘ٔ}لَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَِنً أَْعَمى{ ]طه : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"عمىهللا: رّبِ ِلَم َحَشْرتنً أ

 .(ٕ)لال الطبري:ٌمول:" رّب لم حشرتنً أعمى عن حجتً ورإٌة األشٌاء" 

                                                             

 .21ٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .5٘/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٔٔونمله المرطبً بتمامه: (ٖ)

لال المرطبً:" معنى ذلن أن هللا عز وجل جعل مع الدٌن التسلٌم والمناعة والتوكل علٌه وعلى لسمته، فصاحبه 
تعالى:}فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة{ ، كما لال هللا (ٖ)وٌعٌش عٌشا رافؽا بسماح وسهولة -عز وجل -ٌنفك مما رزله هللا

[. والمعرض عن الدٌن مستول علٌه الحرص الذي ال ٌزال ٌطمح به إلى االزدٌاد من الدنٌا، مسلط 52]النحل: 
علٌه الشح، الذي ٌمبض ٌده عن اإلنفاق، فعٌشه ضنن، وحاله مظلمة، كما لال بعضهم: ال ٌعرض أحد عن ذكر 

 ".ه، وكان فً عٌشة ضننربه إال أظلم علٌه ولته وتشوش علٌه رزل
 .1ٙٗ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٗ)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٗٔ/ٕمعانً المران: (ٙ)
 .25ٖ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٓٗٗ/2(:ص2ٖ٘٘ٔأهخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٓٗٗ/2(:ص2ٖٙ٘ٔأهخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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 .(ٖ)أي: بؤي ذنب عالبتنً بالعمى" لال المرطبً:" 
 .(ٗ)عن مجاهد :"}لَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَِنً أَْعَمى{، ال حجة لً" 
 .(٘)" وهو بعٌد ما كان للكافر حجة فً الدنٌا" لال المشٌري: 
 .(ٙ)إذا أطلك، كان الظاهر عمى البصر"« األعمى»دي:" لال الواح 
 .(2)الفراء: "ٌمال: إنه ٌخرج من لبره بصٌرا، فٌعمى فً حشره"لال  
ن الٌاء ابن كثٌٍر ونافع، وأرسلها البالونولوله: }   .(1)ِلَم َحَشرتَنًِ أْعَمى{ َحرَّ
 .(5)"ت بصًٌرا فً الدنٌا؟ولد كن [، أي:"ٕ٘ٔ}َولَْد كُْنُت بَِصًٌرا{ ]طه : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)لال الطبري:ٌمول:" ولد كنت فً الدنٌا ذا بصر بالحجة ورإٌة االشٌاء" 
 .(ٔٔ)أي: فً الدنٌا، وكؤنه ٌظن أنه ال ذنب له" لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)عن مجاهد :}َولَْد كُْنُت بَِصًٌرا{، فً الدنٌا" 
 .(ٖٔ)بحجتً"عن مجاهد :"} َولَْد كُْنُت بَِصًٌرا{، لال: عالما  
وإنما علمه ذلن عند نفسه فً الدنٌا. كان ٌحاج فً الدنٌا جاحدا لما جاءه من  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗٔ)هللا"
 .(٘ٔ)لال لتادة:" كان بعٌد البصر، لصٌر النظر، أعمى عن الحك" 

 
 المرآن

 [ٕٙٔ]طه : ({ ٕٙٔ}لَاَل َكذَِلَن أَتَتَْن آٌَاتُنَا فَنَِسٌتََها َوَكذَِلَن اْلٌَْوَم تُْنَسى )
 التفسٌر:

لال هللا تعالى له: حشرتن أعمى; ألنن أتتن آٌاتً البٌنات، فؤعرضت عنها، ولم تإمن بها، وكما 
 تركتَها فً الدنٌا فكذلن الٌوم تُترن فً النار.

ٌَاتُنَا فَنَِسٌتََها{ ]طه : لوله تعالى:   لال هللا تعالى له: حشرتن [، أي:"ٕٙٔ}لَاَل َكذَِلَن أَتَتَْن آ
 .(ٙٔ)أعمى; ألنن أتتن آٌاتً البٌنات، فؤعرضت عنها، ولم تإمن بها"

لال الطبري:" فعلت ذلن بن، فحشرتن أعمى كما أتتن آٌاتً، وهً حججه وأدلته وبٌانه  
 .(2ٔ)الذي بٌَّنه فً كتابه، }فنسٌتها{: ٌمول: فتركتها وأعرضت عنها، ولم تإمن بها، ولم تعمل"

رضت عن آٌات هللا ، وعاَمْلتها معاملة من لم ٌذكرها ، بعد أي : لما أع لال ابن كثٌر:" 
 .(1ٔ)ببلؼها إلٌن تناسٌتها وأعرضت عنها وأؼفلتها "

 .(ٔ)فنسٌتها{، لال فتركتها" عن مجاهد، } 
                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٙ/1ٔسٌر الطبري:تف (ٕ)
 .5ٕ٘/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٔٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (٘)
 .ٕٕٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (2)
 .ٓٙٔ/ٕانظر: معانً المراءات لؤلزهري: (1)
 .ٕٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .]بتصرؾ[5ٖٙ/1ٔالطبري:تفسٌر  (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .5ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .5ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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 .(ٕ)فنسٌتها{، ٌمول: تركتها إن تعمل بها" عن السدي:"} 
وكما تركَت آٌاتً فً الدنٌا فكذلن  [، أي:"ٕٙٔ}َوَكذَِلَن اْلٌَْوَم تُْنَسى{ ]طه : لوله تعالى: 

 .(ٖ)الٌوم تُترن فً النار"
لال الطبري:" ٌمول: فكما نسٌت آٌاتنا فً الدنٌا، فتركتها وأعرضت عنها، فكذلن الٌوم  

 .(ٗ)ننسان، فنتركن فً النار"
 .(ٙ)تترن فً النار" (٘):"}وكذلن الٌوم تنسى{، لال: ]وكذلن الٌوم[ عن مجاهد، لوله 
 .(2)وكذلن الٌوم تنسى{، لاال: "فً النار" صالح والسدي: "}عن أبً  
ٌَْوَم تُْنَسى{، لال: نسً من الخٌر، ولم ٌنس من الشّر" وعن لتادة:   .(1)"}َوَكذَِلَن اْل
وهذا المول الذي لاله لَتادة لرٌب المعنى مما لاله أبو صالح ومجاهد، ألن  لال الطبري:" 

 .(5)لهم" تركه إٌاهم فً النار أعظم الشرّ 
أي : نعاملن الٌوم معاملة من ٌنسان، } فَاْلٌَْوَم نَْنَساهُْم َكَما نَسُوا ِلمَاَء  لال ابن كثٌر:" 

[، فإن الجزاء من جنس العمل ، فؤما نسٌان لفظ المرآن مع فهم ٌَْٔ٘وِمِهْم َهذَا { ]األعراؾ : 
إن كان ُمتََوعًدا علٌه من جهة معناه والمٌام بممتضاه ، فلٌس داخبل فً هذا الوعٌد الخاص ، و

 .(ٓٔ)أخرى ، فإنه لد وردت السنة بالنهً األكً ، والوعٌد الشدٌد فً ذلن "
عن سعد بن عبادة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما من رجل لرأ المرآن  

 .(ٔٔ)فنسٌه ، إال لمً هللا ٌوم ٌلماه وهو أجذم"
 

 المرآن
({ ]طه : 6ِٕٔلَن نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم ٌُْإِمْن بِآٌَاِت َربِِّه َولَعَذَاُب اآْلِخَرِة أََشدُّ َوأَْبمَى )}َوَكذَ 
ٕٔ6] 

 التفسٌر:
وهكذا نعالب َمن أسرؾ على نفسه فعصى ربه، ولم ٌإمن بآٌاته بعموبات فً الدنٌا، ولَعذاب 

 ه ال ٌنمطع وال ٌنمضً.اآلخرة المعدُّ لهم أشد ألًما وأدوم وأثبت; ألن
ٌَاِت َربِِّه{ ]طه : لوله تعالى:  وهكذا  [، أي:"2ٕٔ}َوَكذَِلَن نَْجِزي َمْن أَْسَرَؾ َولَْم ٌُْإِمْن بِآ

 .(ٕٔ)نعالب َمن أسرؾ على نفسه فعصى ربه، ولم ٌإمن بآٌاته بعموبات فً الدنٌا"
من برسله وكتبه، لال الطبري:" وهكذا نجزي: أي نثٌب من أسرؾ فعصى ربه، ولم ٌإ 

 .(ٖٔ)فنجعل له معٌشة ضنكا فً البرزخ"
ٌمول تعالى : وهكذا نجازي المسرفٌن المكذبٌن بآٌات هللا فً الدنٌا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)واآلخرة "
 .(ٔ)عن سفٌان لوله: "}وكذلن نجزي من اسرؾ{، لال: من أشرن" 

                                                                                                                                                                              

 .5ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗٗ/2(:ص22ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٙ/1ٔزٌادة فً تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٗٗ/2(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . لول السدي.ٕٔٗٗ/2(:ص22ٖ٘ٔلول أبً صالح، وأخرج ابن ابً حاتم) 5ٖٙ/1ٔأخرج الطبري: (2)
 .5ٖٙ/1ٔي:أخرجه الطبر (1)
 .52ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .(1ٕ٘/٘المسند )(ٔٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .52ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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ولَعذاب اآلخرة المعدُّ لهم  [، أي:"2ٕٔ]طه :  }َولَعَذَاُب اآْلِخَرةِ أََشدُّ َوأَْبَمى{لوله تعالى: 
 .(ٕ)أشد ألًما وأدوم وأثبت; ألنه ال ٌنمطع وال ٌنمضً"

لال الطبري:ٌمول:" ولعذاب فً اآلخرة أشّد لهم مما وعدتهم فً المبر من المعٌشة  
 .(ٖ)الضنن وأبمى ٌمول: وأدوم منها، ألنه إلى ؼٌر أمد وال نهاٌة"

 .(ٗ)ع وأعظم مما ذكر من عذاب المبر"لال الواحدي:أي:" أفظ 
أي : أشد ألًما من عذاب الدنٌا ، وأدوم علٌهم ، فهم مخلدون فٌه ; ولهذا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"(٘)«إن عذاب الدنٌا أهون من عذاب اآلخرة»لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمتبلعنٌن : 
 [:2ٕٔ-ٖٕٔفوابد اآلٌات:]

 ئلنسان.تمرٌر عداوة الشٌطان ل -ٔ
ِعَدة هللا تعالى لمن آمن بالمرآن وعمل بما فٌه أن ال ٌضل فً حٌاته وال ٌشمى فً  -ٕ

 آخرته.
 بٌان جزاء من أعرض عن المرآن فً الدنٌا واآلخرة. -ٖ
 التندٌد باإلسراؾ فً الذنوب والمعاصً مع الكفر بآٌات هللا، وبٌان جزاء ذلن. -ٗ

 
 المرآن

نَا لَْبلَُهْم ِمَن اْلمُُروِن ٌَْمشُوَن فًِ َمَساِكنِِهْم إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِْلُوِلً النَُّهى }أَفَلَْم ٌَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَكْ 
 [6ٕٔ({ ]طه : 6ٕٔ)

 التفسٌر:
على طرٌك الرشاد كثرة َمن أهلكنا من األمم المكذبة لبلهم وهم  -أٌها الرسول  -أفلم ٌدل لومن 

إن فً كثرة تلن األمم وآثار عذابهم لَعبًرا وعظاٍت ٌمشون فً دٌارهم، وٌرون آثار هبلكهم؟ 

 ألهل العمول الواعٌة.
[، 1ٕٔلوله تعالى:}أَفَلَْم ٌَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهْم ِمَن اْلمُُروِن ٌَْمُشوَن فًِ َمَساِكنِِهْم{ ]طه :  

ا من األمم المكذبة لبلهم على طرٌك الرشاد كثرة َمن أهلكن -أٌها الرسول  -أي:" أفلم ٌدل لومن 
 .(2)وهم ٌمشون فً دٌارهم، وٌرون آثار هبلكهم؟"

لال الطبري:" أفلم ٌبٌن لهم كثرة ما أهلكنا لبلهم من األمم التً سلكت لبلها التً ٌمشون  
فً مساكنهم ودورهم، وٌرون آثار عموباتنا التً أحللناها بهم سوء مؽبة ما هم علٌه ممٌمون من 

وٌتعظوا بهم، وٌعتبروا، وٌنٌبوا إلى اإلذعان، وٌإمنوا باهلل ورسوله، خوفا أن  الكفر بآٌاتنا،
 .(1)ٌصٌبهم بكفرهم باهلل مثل ما أصابهم"

ٌمول تعالى : } أَفَلَْم ٌَْهِد { لهإالء المكذبٌن بما جبتهم به : ٌا دمحم ، كم  لال ابن كثٌر:" 
ٌس لهم بالٌة وال عٌن وال أثر ، كما ٌشاهدون أهلكنا من األمم المكذبٌن بالرسل لبلهم ، فبادوا فل

 .(5)ذلن من دٌارهم الخالٌة التً خلفوهم فٌها ، ٌمشون فٌها"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٔٗٗ/2(:ص21ٖ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .52ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٖلوسٌط:التفسٌر ا (ٗ)
( ، لال 25ٕٕٔ، رلم ٓ٘ٗ/ٔٔ( ، والطبرانى )1ٕٕٕ، رلم 5ٖٓ/ٔلطعة من حدٌث أخرجه أحمد ) (٘)

( : رواه أحمد، والبزار، والطبرانى فى الكبٌر واألوسط، وفٌه عطاء بن السابب، وهو ثمة، ٘ٙ/ٔالهٌثمى )
، ٖٕٗ/ٕلبٌهمى فى شعب اإلٌمان )( ، ولال: صحٌح اإلسناد. وا1ٖٖ٘، رلم 1ٖ٘/ٕولكنه اختلط. والحاكم )

 (.ٖٙٙٔرلم 
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .52ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ألن لرٌشا كانت تتجر إلى الشؤم، فتمر بمساكن عاد وثمود ومن أشبههم،  لال لتادة:" 
هم بكفرهم بنا فترى آثار ولابع هللا تعالى بهم، فلذلن لال لهم: أفلم ٌحذّرهم ما ٌرون من فعلنا ب

 .(ٔ)نزول مثله لهم، وهم على مثل فعلهم ممٌمون"
وكانت لرٌش تتجر وترى مساكن عاد وثمود وبها عبلمات اإلهبلن،  لال الزجاج:" 

 .(ٕ)فذلن لوله: }ٌمشون فً مساكنهم{"
الخطاب لمرٌش كانوا ٌسافرون إلى الشام فٌرون دٌار المهلكٌن من  لال البؽوي:" 

 .(ٖ)د ولرٌات لوط"أصحاب الحجر وثمو
 .(ٗ)بالتشدٌد« ٌمشون فً مساكنهم»، بالنون، و«أفلم نهد»وٌمرأ:  
[، أي:" إن فً كثرة تلن األمم 1ٕٔلوله تعالى:}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت أِلُوِلً النَُّهى{ ]طه :  

 .(٘)وآثار عذابهم لَعبًرا وعظاٍت ألهل العمول الواعٌة"
عاٌن هإالء وٌرون من آثار ولابعنا باألمم المكذّبة رسلها لال الطبري:ٌمول:" إن فٌما ٌ 

لبلهم، وحلول مثبلتنا بهم لكفرهم باهلل لدالالت وعبرا وعظات ألهل الحجى والعمول، ومن ٌنهاه 
 .(ٙ)عمله وفهمه ودٌنه عن موالعة ما ٌضره"

 .(2)عن ابن عباس، لوله :"}ألوِلً النَُّهى{، ٌمول: التمى" 
 .(1)الورع" أهل لال لتادة:" 
 .(5)أي : العمول الصحٌحة واأللباب المستمٌمة " لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ى )  [6ٕٔ({ ]طه : 6ٕٔ}َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبَمَْت ِمْن َرّبَِن لََكاَن ِلَزاًما َوأََجٌل ُمَسمًّ
 التفسٌر:

ونه; بسبب ولوال كلمة سبمت من ربن وأجل مسمى عنده لبلزمهم الهبلن عاجبل، ألنهم ٌستحم
 كفرهم.

 -فٌما ذكروا -لال الفراء:" ٌرٌد: ولوال كلمة وأجل مسمى لكان لزاماممدم ومإخر، وهو 
 .(ٓٔ)ما نزل بهم فً ولعة بدر من المتل"

لكان العذاب  -فٌه تمدٌم وتؤخٌر ، أراد: لوال كلمة سبمت وأجل مسمى  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔٔ)لزاما"

سبمت من ربن وأجل مسمى لكان لزاما، فاصبر على لال الطبري:ٌمول:" ولوال كلمة  
 .(ٕٔ)ما ٌمولون"

أي : لوال الكلمة السابمة من هللا وهو أنه ال ٌعذب أحًدا إال بعد لٌام  لال ابن كثٌر:" 
الحجة علٌه ، واألجل المسمى الذي ضربه هللا تعالى لهإالء المكذبٌن إلى مدة معٌنة لجاءهم 

 .(ٖٔ)العذاب بؽتة"

                                                             

 .52ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .25ٖ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٖٓ/٘تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .25ٖ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٖٔالمٌسر: التفسٌر (٘)
 .51ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .51ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .51ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٖٕؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .55ٖ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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الكلمة السابمة: هً العدة بتؤخٌر جزابهم إلى اآلخرة، ٌمول: لوال هذه  ري:"لال الزمخش 
 .(ٔ)العدة لكان مثل إهبلكنا عادا وثمودا الزما لهإالء الكفرة"

 .(ٕ)أال تعذب هذه األمة بعذاب االستبصال، إال بالساعة" لال الحسن:" 
مسمى لكان  هذا ممّدم ومإخر، ولوال كلمة سبمت من ربن وأجل لال ابن زٌد:" 

 .(ٖ)لزاما"
 .(ٗ)األجل المسمى: الدنٌا" لال مجاهد:" 
األجل المسمى: الموت، وفٌه تمدٌم وتؤخٌر، ٌمول: لوال كلمة سبمت من  لال مجاهد:" 

  .(٘)ربن وأجل مسمى لكان لزاما "
وهذه من ممادٌم الكبلم، ٌمول: لوال كلمة سبمت من ربن إلى ، أجل مسمى  لال لتادة:" 
الساعة، ألن هللا تعالى ٌمول )َبِل السَّاَعةُ َمْوِعُدهُْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى «: األجل المسمى»ما، وكان لزا
"  .(ٙ)َوأََمرُّ

ٌعنى باألجل المسمى أن هللا وعدهم العذاب ٌوم المٌامة، وذلن لوله: }َبِل  لال الزجاج:" 
[ }  .(2)["ٙٗالممر : السَّاَعةُ َمْوِعُدهُْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ

 [، وجوه من التفسٌر:5ٕٔوفً لوله تعالى:}لََكاَن ِلَزاًما{ ]طه :  
 .(1)أحدها : لكان موتا. لاله ابن عباس

 .(5)الثانً: لكان لتبل. لاله ابن زٌد
 .(ٔٔ)، وابن لتٌبة(ٓٔ)الثالث: لكان عذاباً الزماً. لاله مماتل

 .(ٕٔ)الرابع : لكان لضاء، حكاه الماوردي عن األخفش
 .(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)لكان أخذا. لاله أبو صالح الخامس:

السادس: لكان فٌصبل، ٌلزم كل إنسان طابره إن خٌرا فخٌر وإن شّرا فشر فبلزمه. لاله أبو 

 .(٘ٔ)عبٌدة
 .(ٙٔ)أي: لكان المتل الذي نالهم الزما أبدا، ولكان العذاب الزما لهم" لال الزجاج:" 
لعاجل وأجل مسمى الزمٌن لهم كما كانا الزمٌن لعاد أى لكان األخذ ا لال الزمخشري:" 

 .(2ٔ)وثمود، ولم ٌنفرد األجل المسمى دون األخذ العاجل"
 

 المرآن

                                                             

 .5ٙ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٔالتفسٌر:حكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً  (ٕ)
 .55ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .55ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٙٗتفسٌر مجاهد: (٘)
 .55ٖ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٓٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٖٕ:انظر: ؼرٌب المرآن (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 . ٕٖٔ/ٗالدر المنثور انظر: (ٖٔ)
 .ٕٔٗٗ/2(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٖ/ٕانظر: مجاز المرآن: (٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .5ٙ/ٖالكشاؾ: (2ٔ)
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ْبَل طُلُوعِ الشَّْمِس َولَْبَل غُُروبَِها َوِمْن آنَاِء اللٌَّْ 
ِل }فَاْصبِْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َرّبَِن لَ

 [ٖٓٔ({ ]طه : ٖٓٔالنََّهاِر لَعَلََّن تَْرَضى ) فََسبِّْح َوأَْطَرافَ 
 التفسٌر:
على ما ٌموله المكذبون بن من أوصاؾ وأباطٌل، وسبِّح بحمد ربن فً  -أٌها الرسول  -فاصبر 

صبلة الفجر لبل طلوع الشمس، وفً صبلة العصر لبل ؼروبها، وفً صبلة العشاء فً ساعات 
إذ ولتها طرؾ النصؾ األول -ً صبلة الظهر اللٌل، وسبح بحمد ربن أطراؾ النهار ف

 وفً صبلة المؽرب ; كً تثاب على هذه األعمال بما تَْرضى به. -والنصؾ الثانً من النهار
على  -أٌها الرسول  -[، أي:" فاصبر ٖٓٔلوله تعالى:}فَاْصِبْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن{ ]طه :  

 .(ٔ)ما ٌموله المكذبون بن من أوصاؾ وأباطٌل"
 .(ٕ)مماتل:" من تكذٌبهم إٌان بالعذاب" لال 
فاصبر ٌا دمحم على ما ٌمول هإالء المكذبون بآٌات هللا من لومن لن إنن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ساحر، وإنن مجنون وشاعر ونحو ذلن من المول"
[، أي:" ٖٓٔ لوله تعالى:}َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّن لَْبَل طُلُوعِ الشَّْمِس َولَْبَل ؼُُروبَِها{ ]طه : 

 .(ٗ)وسبِّح بحمد ربن فً صبلة الفجر لبل طلوع الشمس، وفً صبلة العصر لبل ؼروبها"
ٌمول: وصل بثنابن على ربن، }لبل طلوع الشمس{ وذلن صبلة الصبح  لال الطبري:" 

 .(٘)}ولبل ؼروبها{، وهً العصر"
 .(ٙ)وذلن ولت الؽداة والعشى" لال الزجاج:" 
 .(2)بلة المكتوبة"لال ابن عباس:" هً الص 
عن لتادة لوله: "}وسبح بحمد ربن لبل طلوع الشمس{، لال: هً صبلة الفجر، }ولبل  

 .(1)ؼروبها{، لال: صبلة العصر"

عن السدي لوله: "}وسبح بحمد ربن لبل طلوع الشمس ولبل ؼروبها{، لال: كان هذا  
 .(5)لبل إن تفرض الصبلة"

سا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فرأى الممر لٌلة البدر فمال: عن جرٌر بن عبد هللا، لال: "كنا جلو 
"إنكم راءون ربكم كما ترون هذا، ال تضامون فً رإٌته، فإن استطعتم أن ال تؽلبوا على صبلة 
لبل طلوع الشمس ولبل ؼروبها فافعلوا" ثم تبل: }وسبح بحمد ربن لبل طلوع الشمس ولبل 

 .(ٓٔ)ؼروبها{"
ٌْبة لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : " لن ٌَلَج النار أحد صلى لبل عن عمارة بن رُ   َو

 .(ٔٔ)طلوع الشمس ولبل ؼروبها "
}بحمد ربن{ فً موضع الحال، أى: وأنت حامد لربن على أن وفمن  لال الزمخشري:" 

على األولات أوال، للتسبٌح وأعانن علٌه. والمراد بالتسبٌح الصبلة. أو على ظاهره، لدم الفعل 
واألولات على الفعل آخرا، فكؤنه لال: صل هلل لبل طلوع الشمس، ٌعنى: الفجر، ولبل ؼروبها، 

                                                             

 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٓٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٔٗٗ/2(:ص1ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٗٗ/2(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٗٗ/2(:ص1ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٔٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .(ٖٗٙ) ( ، وصحٌح مسلم برلمٖٙٔ/ٗالمسند )(ٔٔ)
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ٌعنى: الظهر والعصر، ألنهما والعتان فً النصؾ األخٌر من النهار بٌن زوال الشمس 
 .(ٔ)وؼروبها"
ِل فََسبِّْح{ ]طه :   ٌْ وسبح بحمد ربن فً صبلة  [، أي:"ٖٓٔلوله تعالى:}َوِمْن آنَاِء اللَّ

 .(ٕ)العشاء فً ساعات اللٌل"
 .(ٖ)صبلة العشاء اآلخرة، ألنها تصلى بعد مضً آناء من اللٌل" لال الطبري: ٌعنً:" 
 .(ٗ)أي : من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المؽرب والعشاء" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)الساعات"«: اآلناء» لال الزجاج:" 
 .(ٙ)ن آناء اللٌل{، لال: صبلة المؽرب والعشاء"عن لتادة:"}وم 
 .(2)}من آناء اللٌل{: العتمة" عن ابن زٌد:" 
 .(1)}ومن آناء اللٌل{، لال: المصلى من اللٌل كله" عن ابن عباس:" 
 .(5)ومن آناء اللٌل فسبح{، لال: آناء اللٌل: جوؾ اللٌل"عن ابن عباس:"} 
ومن آناء اللٌل{، لال: من أوله، وأوسطه، عن أبً رجاء، لال: سمعت الحسن لرأ :} 
 .(ٓٔ)وآخره"

وتعمد آناء اللٌل وأطراؾ النهار مختصا لهما بصبلتن، وذلن أن  لال الزمخشري:أي:" 
}إِنَّ  أفضل الذكر ما كان باللٌل، الجتماع الملب وهدو الرجل والخلو بالرب. ولال هللا عز وجل:

ًَ أََشدُّ َوْطبً  ٌِْل ِه ٌِْل َساِجًدا ٙا َوأَْلَوُم لٌِبًل{ ]المزمل : نَاِشبَةَ اللَّ ْن هَُو لَاِنٌت آنَاَء اللَّ [، ولال: }أَمَّ
[،وألن اللٌل ولت السكون والراحة، فإذا صرؾ إلى العبادة كانت على النفس 5َولَابًِما{ ]الزمر : 

تناول أشد وأشك، وللبدن أتعب وأنصب، فكانت أدخل فً معنى التكلٌؾ وأفضل عند هللا. ولد 
 .(ٔٔ)التسبٌح فً آناء اللٌل صبلة العتمة"

[، أي:" وسبح بحمد ربن أطراؾ النهار فً ٖٓٔلوله تعالى:}َوأَْطَراَؾ النََّهاِر{ ]طه :  

وفً صبلة  -إذ ولتها طرؾ النصؾ األول والنصؾ الثانً من النهار-صبلة الظهر 
 .(ٕٔ)المؽرب"
بلة الظهر فً آخر طرؾ النهار ٌعنً: صبلة الظهر والمؽرب، ألن صلال الطبري:  

 .(ٖٔ)األول، وفً أول طرؾ النهار اآلخر، فهً فً طرفٌن منه"
 .(ٗٔ)الظهر والعصر" لال الزجاج:" 
 .(٘ٔ)عن لتادة:"}وأطراؾ النهار{، لال: صبلة الظهر" 
 .(ٙٔ)}وأطراؾ النهار{: المؽرب والصبح" عن ابن زٌد:" 
 .(ٔ)وعن الحسن :ٌعنً: التطوع" 

                                                             

 .5ٙ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٔٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٔٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٕٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٕٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .52-5ٙ/ٖشاؾ:الك (ٔٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٓٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٔٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٔٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙٔ)



1ٙ 
 

 .(ٕ)ٌث:" ٌعنً: ؼدوة وعشٌة على معنى التؤكٌد للتكرار"لال أبو الل 
صبلة المؽرب وصبلة الفجر على التكرار، « أطراؾ النهار»وفً  لال الزمخشري:" 

بَلةِ اْلُوْسَطى { ]البمرة :  لََواِت َوالصَّ إرادة االختصاص، كما اختصت فً لوله: }َحافِظُوا َعلَى الصَّ
 [، عند بعض المفسرٌن. 1ٖٕ

ت: ما وجه لوله: }وأطراؾ النهار{ على الجمع، وإنما هما طرفان كما لال }أَلِِم فإن لل
بَلةَ َطَرفًَِ النََّهار{ ]هود :   [ ؟ ٗٔٔالصَّ

 .(ٖ)للت: الوجه: أمن اإللباس، وفً التثنٌة زٌادة بٌان"
ى [، أي:" كً تثاب على هذه األعمال بما تَْرضٖٓٔلوله تعالى:}لَعَلََّن تَْرَضى{ ]طه :  

 .(ٗ)به كً تثاب على هذه األعمال بما تَْرضى به"
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: كً ترضى" 
 .(ٙ)لال أبو اللٌث:" ٌعنً: لعلن تعطى من الشفاعة حتى ترضى" 
 .(2)عن ابن زٌد لوله: "}لعلن ترضى{، لال: الثواب فٌما ٌزٌدن هللا على ذلن" 
 .(1)"بما تعطى لال اب جرٌج:" 
ٌمول هللا : ٌا أهل الجنة ، فٌمولون : لبٌن ربنا وسعدٌن. فٌمول : هل  وفً الصحٌح : " 

رضٌتم ؟ فٌمولون : وما لنا ال نرضى ، ولد أعطٌتنا ما لم تعط أحدا من خلمن ؟ فٌمول : إنً 
أعطٌكم أفضل من ذلن. فٌمولون : وأي شًء أفضل من ذلن ؟ فٌمول : أحل علٌكم رضوانً ، 

 .(5)" فبل أسخط علٌكم بعده أبًدا
وفً الحدٌث اآلخرٌمال : " ٌا أهل الجنة ، إن لكم عند هللا موعدا ٌرٌد أن ٌُْنجزكُُموه.  

فٌمولون : وما هو ؟ ألم ٌبٌض وجوهنا وٌثمل موازٌننا وٌزحزحنا عن النار ، وٌدخلنا الجنة ؟ 
 .(ٓٔ)فٌكشؾ الحجاب فٌنظرون إلٌه فوهللا ما أعطاهم خًٌرا من النظر إلٌه ، وهً الزٌادة "

، بضم التاء، بمعنى: لعل هللا ٌرضٌن من «لَعَلَّن تُْرَضى:»ولرأ عاصم والكسابً  
 .(ٔٔ) عبادتن إٌاه، وطاعتن له

أى: تَرضى أنت ٌا دمحم، ومن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من لرأ بفتح التاء، فالخطاب للنبً  لال األزهري:" 
 .(ٕٔ)احد"فهو على ما لم ٌسم فاعله، والمعنى و« تُْرَضى»لرأ 

لال أبو عبٌدة: "وبالمراءة األولى نمرأ ٌعنً: بالضم، ألن فٌها معنٌٌن، أحدهما: ترضى  
أي: تعطى الرضا، واألخرى: ترضى أي ٌرضان هللا. وتصدٌمه لوله تعالى: }وكان عند ربه 

 .(ٖٔ)[ ولٌس فً األخرى وهً المراءة بالنصب، إال وجه واحد"٘٘مرضٌا{ ]مرٌم: 
 

 المرآن
ْنٌَا ِلنَْفتِنَُهْم فٌِِه َوِرزْ }َواَل  ٌَْن إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحٌَاِة الدُّ ٌْنَ ٌٌْر تَُمدَّنَّ َع ُق َرّبَِن َخ
 [ٖٔٔ({ ]طه : َٖٔٔوأَْبمَى )

                                                                                                                                                                              

 .5ٖٕ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .2ٔٗ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .52/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓٗ/1ٔبري:تفسٌر الط (٘)
 .2ٔٗ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .ٕٔٗٗ/2(:ص1ٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .( من حدٌث أبً سعٌد رضً هللا عنه5ٗ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(5)
 .( من حدٌث صهٌب رضً هللا عنه1ٔٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٓٔ)
 .ٕٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ًٕ المراءات:معان (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٕانظر: بحر العلوم فً التفسٌر: (ٖٔ)
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 التفسٌر:
زٌنة زابلة فً هذه وال تنظر إلى ما َمتَّْعنا به هإالء المشركٌن وأمثالهم من أنواع المتع، فإنها 

الحٌاة الدنٌا، متعناهم بها; لنبتلٌهم بها، ورزق ربن وثوابه خٌر لن مما متعناهم به وأدوم; حٌث 
 ال انمطاع له وال نفاد.

 سبب النزول:
عن أبً رافع لال: أضاؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ضٌفا ولم ٌكن عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما ٌصلحه فؤرسلنً إلى 

ل من الٌهود إن بعنا أو أسلفنا دلٌما إلى هبلل رجب، فمال ال إال برهن فؤتٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص رج
فؤخبرته فمال أما وهللا إنً ألمٌن فً السماء أمٌن فً األرض ولو أسلفنً أو باعنً ألدٌت إلٌه 

ٌَْن إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه  أذهب بدرعً الحدٌد فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه اآلٌة:} َواَل تَُمدَّنَّ  ٌْنَ َع
 .(ٔ)أَْزَواًجا ِمْنُهْم{، كؤنه ٌعزٌه، عن الدنٌا"

ٌَْن إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم{ ]طه :   ٌْنَ [، أي:" وال ٖٔٔلوله تعالى:}َواَل تَُمدَّنَّ َع
 .(ٕ)المتع"تنظر إلى ما َمتَّْعنا به هإالء المشركٌن وأمثالهم من أنواع 

 .(ٖ)لال سفٌان:" تعزٌة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وال تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هإالء  لال الطبري:" 

 .(ٗ)المعرضٌن عن آٌات ربهم وأشكالهم، متعة فً حٌاتهم الدنٌا"
[، أي:" فإنها زٌنة زابلة فً هذه الحٌاة ْٖٔٔنٌَا{ ]طه : لوله تعالى:}َزْهَرةَ اْلَحٌَاةِ الدُّ 

 .(٘)الدنٌا"
 .(ٙ)من زهرة عاجل الدنٌا ونضرتها" لال الطبري:" 
 .(2)معناه: جعلنا لهم الحٌاة الدنٌا زهرة" لال الزجاج:" 
 .(1)لال ابن لتٌبة:" أي: زٌنتها، وهو من زهرة النبات وحسنه" 

 .(5)رة زابلة ، ونعمة حابلة"فإنما هو زه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)عن لتادة لوله: "}زهرة الحٌاة الدنٌا{، لال: زٌنة الحٌاة الدنٌا" 
عن أبً سعٌد إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن أخوؾ ما أخاؾ علٌكم ما ٌفتح هللا لكم من  

 .(ٔٔ)زهرة الدنٌا لالوا: وما زهرة الدنٌا ٌا رسول هللا لال: بركات األرض"
 .(ٕٔ)[، أي:" متعناهم بها; لنبتلٌهم بها"ٖٔٔلوله تعالى:}ِلنَْفتِنَُهْم فٌِِه{ ]طه : 

 .(ٖٔ)لال لتادة:" لنبتلٌهم" 
 .(ٗٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: لنختبرهم" 
ٌمول: لنختبرهم فٌما متعناهم به من ذلن، ونبتلٌهم، فإن ذلن فاٍن زابل،  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)وؼُرور وخدع تضمحل"

                                                             

 .ٖٓٗ/1ٔ، والطبري:ٕٕٗٗ-ٕٔٗٗ/2(:ص12ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص11ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٗ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 . ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٙ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .1ٖٕؼرٌب المرىن: (1)
 .ٕٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص15ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٖٕؼرٌب المرىن: (ٗٔ)
 . ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(٘ٔ)



11 
 

 .(ٔ)أي: لنجعل ذلن فتنة لهم" الزجاج:" لال 
ٌٌْر َوأَْبمَى{ ]طه :  [، أي:" ورزق ربن وثوابه خٌر لن ٖٔٔلوله تعالى:}َوِرْزُق َربَِّن َخ

 (ٕ)مما متعناهم به وأدوم; حٌث ال انمطاع له وال نفاد"
الذي وعدن أن ٌرزلكه فً اآلخرة حتى ترضى، وهو ثوابه إٌاه  لال الطبري:أي:" 

ٌْرٌ  { لن مما متعناهم به من زهرة الحٌاة الدنٌا }وأْبَمى{ ٌمول: وأدوم، ألنه ال انمطاع له وال }َخ
 .(ٖ)نفاد"

 .(ٗ)لال السدي:" رزق الجنة"
 .(٘)لال لتادة:" مما متع به هإالء من زهرة الدنٌا" 

ربة التً كان لد وفً الصحٌح : أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً تلن المش
اعتزل فٌها نساءه ، حٌن آلى منهم فرآه متوسًدا مضطجعًا على رمال حصٌر ولٌس فً البٌت إال 

 ُصْبَرة من لََرظ ، وأَهب معلمة ، فابتدرت عٌنا عمر بالبكاء ، فمال رسول هللا : " ما ٌبكٌن ؟ ".
 من خلمه ؟ فمال : "أوفً فمال : ٌا رسول هللا ، إن كسرى ولٌصر فٌما هما فٌه ، وأنت صفوة هللا

لت لهم طٌباتهم فً حٌاتهم الدنٌا "  .(ٙ)شن أنت ٌا ابن الخطاب ؟ أولبن لوم عُّجِ
لال ابن كثٌر:" فكان صلوات هللا وسبلمه علٌه أزهد الناس فً الدنٌا مع المدرة علٌها ،  

 .(2)د"إذا حصلت له ٌنفمها هكذا وهكذا ، فً عباد هللا ، ولم ٌدخر لنفسه شٌبًا لؽ
عن زٌد بن أسلم ، عن أبٌه : "أن عمر بن الخطاب كان ٌبٌت عنده أنا وٌرفؤ ، وكان له  

ساعة من اللٌل ٌصلً فٌها ، فربما لم ٌمم فنمول : ال ٌموم اللٌلة كما كان ٌموم ، وكان إذا استٌمظ 
بلةِ َواْصَطِبْر َعلٌَْ  -ٌعنً أهله  -ألام   .(1)َها {"ولال : } َوأُْمْر أَْهلََن بِالصَّ
 المرآن

ٌَْها اَل نَْسؤَلَُن ِرْزلًا نَْحُن نَْرُزلَُن َواْلعَالِبَةُ ِللتَّْمَوى ) اَلِة َواْصَطبِْر َعلَ ({ ]طه ٕٖٔ}َوأُْمْر أَْهلََن بِالصَّ

 :ٖٕٔ] 
 التفسٌر:

 أهلن بالصبلة، واصطبر على أدابها، ال نسؤلن ماال، نحن نرزلن ونعطٌن. -أٌها النبً  -َوأُْمْر 
 والعالبة الصالحة فً الدنٌا واآلخرة ألهل التموى.

َها{ ]طه :   ٌْ بَلةِ َواْصَطبِْر َعلَ أٌها النبً  -[، أي:" َوأُْمْر ٕٖٔلوله تعالى:}َوأُْمْر أَْهلََن ِبالصَّ
 .(5)أهلن بالصبلة، واصطبر على أدابها" -

َها{، ٌمول: واصطبر على المٌام   ٌْ بها، وأدابها بحدودها لال الطبري:"}َواْصَطِبْر َعلَ
 .(ٓٔ)أنت"

 .(ٔٔ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}وأمر أهلن بالصبلة{، لال: لومن" 
عن ثابت لال: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أصابه خصاصة نادي أهله ٌا أهبله صلوا، لال ثابت:  

 .(ٕٔ)وكانت األنبٌاء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصبلة"

                                                             

 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 . ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٖ)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗٗ/2(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .(5ٖٔٗصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .2ٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٖ/٘اخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .٘ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 . ٕٕٗٗ/2(:ص5ٖٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔٔ)
 . ٕٕٗٗ/2(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕٔ)
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، فإذا رجع إلى (ٔ)ه كان دخل على أهل الدنٌا فرأى من دنٌاهم طرفاعن عروة :"أنروي  
أهله فدخل الدار لرأ :}وال تمدن عٌنٌن{ إلى لوله: }نحن نرزلن{، ثم ٌمول: الصبلة الصبلة 

 .(ٕ)رحمكم هللا"
غ  لعبادتً  عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٌمول هللا تعالى : ٌا ابن آدم تََفرَّ

 .(ٖ)أْمؤل صدرن ؼنى ، وأسّد فمرن ، وإن لم تفعل مؤلُت صدرن شؽبل ولم أسّد فمرن "
عن ابن مسعود : سمعت نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : " من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه  

 .(ٗ)ٌته هلن "هللا َهّم دنٌاه. ومن تشعبت به الهموم فً أحوال الدنٌا لم ٌبال هللا فً أي أود
ق هللا علٌه   ه فرَّ عن زٌد بن ثابت : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : " من كانت الدنٌا َهمَّ

ٌَّته ، جمع  أمره ، وجعل فمره بٌن عٌنٌه ، ولم ٌؤته من الدنٌا إال ما كُتَِب له. ومن كانت اآلخرة ن
 .(٘)اؼمة "له أمره ، وجعل ؼناه فً للبه ، وأتته الدنٌا وهً ر

الصبلة استفتاح باب الرزق، وعلٌها أحال فى تٌسٌر الفتوح عند ولوع  لال المشٌري:" 
الحاجة إلٌه، وٌمال الصبلة رزق الملوب، وفٌها شفاإها، وإذا استؤخر لوت النفس لوى لوت 

 .(ٙ)بؤن ٌؤمر أهله بالصبلة، وأن ٌصطبر علٌها -علٌه السبلم -الرسول -الملب، وأمر
 .(2)[، أي:" ال نسؤلن ماال"ٕٖٔالى:}اَل نَْسؤَلَُن ِرْزلًا{ ]طه : لوله تع 
ٌعنً :إذا ألمت الصبلة أتان الرزق من حٌث ال تحتسب ، كما لال  لال ابن كثٌر:" 

ٌُْث ال ٌَْحتَِسب { ]الطبلق :  َ ٌَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجا َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح [ ، ٖ،  ٕتعالى : } َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ
ولال تعالى : } َوَما َخَلْمُت اْلِجنَّ َواإلْنَس إِال ِلٌَْعبُُدوِن * َما أُِرٌُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِرٌُد أَْن 

ةِ اْلَمِتٌُن { ]الذارٌات :  اُق ذُو اْلمُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ  .(1)["1٘ - ٌُْٙ٘طِعُموِن * إِنَّ َّللاَّ
 .(5)ولال سفٌان:" ال نكلفن الطلب" 
 .(ٓٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: ال نسؤلن رزلا لخلمنا، وال رزلا لنفسن" 

ٌمول: ال نسؤلن ماال بل نكلفن عمبل ببدنن، نإتٌن علٌه أجرا عظٌما  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)وثوابا جزٌبل"

 .(ٕٔ)[، أي:" نحن نرزلن ونعطٌن"ٕٖٔلوله تعالى:}نَْحُن نَْرُزلَُن{ ]طه :  
 .(ٖٔ)ن المال ونكسبكه، وال نسؤلكه"ٌمول: نحن نعطٌ لال الطبري:" 
[، أي:" والعالبة الصالحة فً الدنٌا واآلخرة ٕٖٔلوله تعالى:}َواْلعَالِبَةُ ِللتَّْمَوى{ ]طه :  

 .(ٗٔ)ألهل التموى"
ٌمول: والعالبة الصالحة من عمل كّل عامل ألهل التموى والخشٌة من هللا  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)و له ثوابا"دون من ال ٌخاؾ له عمابا، وال ٌرج
 .(ٔ)أي : وحسن العالبة فً الدنٌا واآلخرة ، وهً الجنة ، لمن اتمى هللا" لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .إذا رأى ما عند السبلطٌن" :"٘ٓٗ/1ٔوفً رواٌة الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٗٗ/2(:ص5ٖٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .( ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن ؼرٌب"2ٓٔٗابن ماجه برلم )( وسنن ٕٙٙٗسنن الترمذي برلم )(ٖ)
 .(ٙٓٔٗسنن ابن ماجه برلم )(ٗ)
 .( : "هذا إسناد صحٌح ، رجاله ثمات"2ٕٔ/ٖ(. ولال البوصٌري فً الزوابد )٘ٓٔٗسنن ابن ماجه برلم )(٘)
 .11ٗ/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٙ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٗٗ/2(:5ًٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٕؼرٌب المرىن: (ٓٔ)
 .٘ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .٘ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .٘ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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وفً الصحٌح : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " رأٌت اللٌلة كؤنا فً دار عمبة بن رافع وأنا  
نٌا والرفعة وأن دٌننا لد طاب أتٌنا برطب من رطب ابن طاب ، فؤولت ذلن أن العالبة لنا فً الد

"(ٕ). 
 [:ٕٖٔ-1ٕٔفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر مبدأ العالل من اعتبر بؽٌره. -ٔ
 بٌان فضٌلة العمل وشرؾ صاحبه وانتفاعه به. -ٕ
 وجوب الصبر على دعوة هللا واالستعانة على ذلن بالصبلة. -ٖ
 بٌان أولات الصلوات الخمس والحصول على رضى النفس بثوابها. -ٗ
 النفس بما عند أهل الكفر من مال ومتاع ألنهم ممتحنون به. وجوب عدم تعلك -٘
 وجوب الرضا بما لسم هللا للعبد من رزق انتظاراً لرزق اآلخرة الخالد البالً. -ٙ
 وجوب األمر بالصبلة بٌن األهل واألوالد والمسلمٌن والصبر على ذلن. -2
 .فضل التموى وكرامة أصحابها وفوزهم بحسن العالبة فً الدنٌا واآلخرة -1
إلام الصبلة بٌن أفراد األسرة المسلمة ٌٌسر هللا تعالى به أسباب الرزق، وتوسعته  -5

 علٌهم.
 

 المرآن
ُحِف اْْلُولَى )  [ٖٖٔ({ ]طه : ٖٖٔ}َولَالُوا لَْواَل ٌَؤْتٌِنَا بِآٌٍَة ِمْن َربِِّه أََولَْم تَؤْتِِهْم بٌَِّنَةُ َما فًِ الصُّ

 التفسٌر:
: هبل تؤتٌنا بعبلمة من ربن تدلُّ على صدلن، أو لم ٌؤتهم هذا -أٌها الرسول  -ولال مكذبون 

 المرآن المصدق لما فً الكتب السابمة من الحك؟

ٌَؤْتٌَِنا بِآٌٍَة ِمْن َربِِّه{ ]طه :   أٌها  -[، أي:" ولال مكذبون ٖٖٔلوله تعالى:}َولَالُوا لَْواَل 
 .(ٖ): هبل تؤتٌنا بعبلمة من ربن تدلُّ على صدلن"-الرسول 
لال الطبري:" لال هإالء المشركون الذٌن وصؾ صفتهم فً اآلٌات لبل هبل ٌؤتٌنا دمحم  

 .(ٗ)بآٌة من ربه، كما أتى لومه صالح بالنالة وعٌسى بإحٌاء الموتى، وإبراء األكمه واألبرص"
معناه: هبل ٌؤتٌنا بآٌة من ربه، ولد أتتهم البٌنات واآلٌات ولكنهم طلبوا أن  لال الزجاج:" 

 .(٘)ٌمترحوا هم ما ٌإٌدون من اآلٌات"
لال السعدي:" ٌعنون آٌات االلتراح كمولهم: }َولَالُوا َلْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر َلنَا ِمَن  

َر اأْلَْنَهاَر ِخبَللََها تَْفِجًٌرا 5ٓاأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا ) ( أَْو 5ٔ)( أَْو تَكُوَن لََن َجنَّةٌ ِمْن نَِخٌٍل َوِعنٍَب فَتُفَّجِ
ِ َواْلَمبَلِبَكِة لَبٌِبًل ) ًَ بِاَّللَّ َنا ِكَسفًا أَْو تَؤْتِ ٌْ  [5ٕ - 5ٓ({ ]اإلسراء : 5ٕتُْسِمَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ

وهذا تعنت منهم وعناد وظلم فإنهم هم والرسول بشر عبٌد هلل فبل ٌلٌك منهم االلتراح 
منها ما ٌختار بحسب حكمته هو هللا وألن لولهم }لوال بحسب أهوابهم وإنما الذي ٌنزلها وٌختار 

أنزل علٌه آٌات من ربه{ ٌمتضً أنه لم ٌؤتهم بآٌة على صدله وال بٌنة على حمه وهذا كذب 
 .(ٙ)وافتراء فإنه أتى من المعجزات الباهرات واآلٌات الماهرات ما ٌحصل ببعضه الممصود"

ُحِؾ اأْلُوَلى{ ]طه :  لوله تعالى:}أََولَْم تَؤْتِِهْم َبٌِّنَةُ   [، أي:" أو لم ٌؤتهم هذا َٖٖٔما فًِ الصُّ
 .(2)المرآن المصدق لما فً الكتب السابمة من الحك؟"

 .(ٔ)ٌعنً: التوراة أعظم شاهد وأكبر آٌة له" لال ابن عطٌة:"

                                                                                                                                                                              

 .1ٕٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ضً هللا عنه( من حدٌث أنس بن مالن ر2ٕٕٓصحٌح مسلم برلم )(ٕ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .2ٔ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ٌرٌد التوراة واإلنجٌل والكتب المتمدمة، وذلن أعظم آٌة إذ أخبر بما  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)فٌها"

لال الطبري:ٌمول:" أو لم ٌؤتهم بٌان ما فً الكتب التً لبل هذا الكتاب من أنباء األمم  
لنا لهم العذاب، وأنزلنا  من لبلهم التً أهلكناهم لما سؤلوا اآلٌات فكفروا بها لما أتتهم كٌؾ عجَّ

 .(ٖ)بؤسنا بكفرهم بها، ٌمول: فماذا ٌإمنهم إن أتتهم اآلٌة أن ٌكون حالهم حال أولبن"
بٌان ما فً الكتب من أنباء األمم التً أهلكناهم لما كفروا، ثم كفروا  لال الواحدي:أي:" 

بها فماذا ٌإمنهم أن ٌكون حالهم فً سإالهم اآلٌات كحال أولبن، وهذا البٌان إنما لص علٌهم فً 
 .(ٗ)المرآن"

لترحوا اآلٌات، "أي: بٌان ما فً الصحؾ األولى من أنباء األمم، فإنهم ا لال السمعانً: 
 .(٘)فؤعطوا ولم ٌإمنوا، فؤهلكهم هللا تعالى، ولو أعطٌنا هإالء أٌضا، ولم ٌإمنوا ألحمنا إهبلكهم"

لال الزمخشري:" الترحوا على عادتهم فً التعنت آٌة على النبوة، فمٌل لهم: أو لم تؤتكم  
المرآن برهان ما فً آٌة هً أم اآلٌات وأعظمها فً باب اإلعجاز، ٌعنى: المرآن، من لبل أن 

سابر الكتب المنزلة ودلٌل صحته ألنه معجزة، وتلن لٌست بمعجزات، فهً مفتمرة إلى شهادته 
 .(ٙ)على صحة ما فٌها، افتمار المحتج علٌه إلى شهادة الحجة"

أي: هذا المرآن العظٌم المصدق لما فً الصحؾ األولى من التوراة  لال السعدي:" 
المطابك لها المخبر بما أخبرت به وتصدٌمه أٌضا مذكور فٌها ومبشر  واإلنجٌل والكتب السابمة

ٌِْهْم إِنَّ فًِ ذَِلَن  بالرسول بها وهذا كموله تعالى: ٌَْن اْلِكتَاَب ٌُتَْلى َعلَ }أََولَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ
تنفع المإمنٌن وٌزداد بها إٌمانهم  [، فاآلٌاتٔ٘لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلَمْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]العنكبوت : 

وإٌمانهم وأما المعرضون عنها المعارضون لها فبل ٌإمنون بها وال ٌنتفعون بها }إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت 
ٌِْهْم َكِلَمُت َربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن ) ٌونس : ({ ]52( َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِلٌَم )5َٙعلَ

5ٙ - 52"](2). 
ُحِؾ األوَلى{، لال: التوراة واإلنجٌل"عن   ٌِّنَةُ َما فًِ الصُّ  .(1)مجاهد، لوله :"}أََولَْم تَؤْتِِهْم بَ
 .(5)الكتب التً خلت من األمم التً ٌمشون فً مساكنهم" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)، بالتخفٌؾ«الصحؾ»ولرئ:  

 
 المرآن

ٌْنَا َرسُواًل فَنَتَّبَِع آٌَاتَِن ِمْن لَْبِل أَْن  }َولَْو أَنَّا أَْهلَْكنَاهُمْ  بِعَذَاٍب ِمْن لَْبِلِه لَمَالُوا َربَّنَا لَْواَل أَْرَسلَْت إِلَ
 [ٖٗٔ({ ]طه : ٖٗٔنَِذلَّ َونَْخَزى )

 التفسٌر:
 ولو أنَّا أهلكنا هإالء المكذبٌن بعذاب من لبل أن نرسل إلٌهم رسوال وننزل علٌهم كتاًبا لمالوا:

ربنا هبل أرسلت إلٌنا رسوال من عندن، فنصدله، ونتبع آٌاتن وشرعن، ِمن لبل أن نَذلَّ ونَخزى 
 بعذابن.

                                                                                                                                                                              

 .2ٔ/ٗالمحرر الجٌز: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٙٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .55/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٔ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .ٙٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .55/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
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[، أي:" ولو أنَّا أهلكنا هإالء ٖٗٔلوله تعالى:}َولَْو أَنَّا أَْهلَْكنَاهُْم بِعَذَاٍب ِمْن لَْبِلِه{ ]طه :  
 .(ٔ)هم كتابًا"المكذبٌن بعذاب من لبل أن نرسل إلٌهم رسوال وننزل علٌ

 .(ٕ)أي: "من لبل إرسال الرسل وإنزال المرآن" لال السمعانً: 
 .(ٖ)أي: من لبل بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونزول المرآن" لال المرطبً:" 
لال الطبري:ٌمول: " ولو أنا أهلكنا هإالء المشركٌن الذٌن ٌكذبون بهذا المرآن من لبل  

بعث داعٌا ٌدعوهم إلى ما فرضنا علٌهم فٌه بعذاب ننزله بهم أن ننزله علٌهم، ومن لبل أن ن
 .(ٗ)بكفرهم باهلل"

َنا َرُسواًل{ ]طه :   ٌْ [، أي:" لمالوا: ربنا هبل ٖٗٔلوله تعالى:}لََمالُوا َربََّنا لَْواَل أَْرَسْلَت إِلَ
 .(٘)أرسلت إلٌنا رسوال من عندن"

علٌنا، فؤردنا عمابهم: ربنا هبل أرسلت  لال الطبري: أي:" لمالوا ٌوم المٌامة، إذ وردوا 
 .(ٙ)إلٌنا رسوال ٌدعونا إلى طاعتن"

 .(2)أي: " لمالوا ٌوم المٌامة" لال السمعانً: 
ٌَاتَِن ِمْن لَْبِل أَْن نَِذلَّ َونَْخَزى{ ]طه :   َّبَِع آ [، أي:" فنصدله، ونتبع ٖٗٔلوله تعالى:}فَنَت

 .(1)بعذابن"آٌاتن وشرعن، ِمن لبل أن نَذلَّ ونَخزى 
لال الطبري: " ٌمول: فنتبع حجتن وأدلتن وما تنزله علٌه من أمرن ونهٌن من لبل أن  

 .(5)نذّل بتعذٌبن إٌانا ونخزى به"
 .(ٓٔ)" الذل: الهوان، والخزي: االفتضاح" لال السمعانً: 
 .(ٔٔ)لاله ابن عباس.: "}من لبل أن نذل{، أي: فً العذاب، }ونخزى{،فً جهنم" 
عٌد الخدري، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌحتج على هللا ٌوم المٌامة ثبلثة: الهالن فً عن أبً س 

الفترة، والمؽلوب على عمله، والصبً الصؽٌر، فٌمول المؽلوب على عمله: لم تجعل لً عمبل 

ت أنتفع به، وٌمول الهالن فً الفترة: لم ٌؤتنً رسول وال نبً، ولو أتانً لن رسول أو نبً لكن
أطوع خلمن لن ولرأ: }لوال أرسلت إلٌنا رسوال{، وٌمول الصبً الصؽٌر: كنت صؽٌرا ال أعمل 
لال: فترفع لهم نار وٌمال لهم: ردوها لال: فٌردها من كان فً علم هللا أنه سعٌد، وٌتلكؤ عنها من 

 .(ٕٔ)كان فً علم هللا أنه شمً، فٌمول: إٌاي عصٌتم، فكٌؾ برسلً لو أتتكم؟" 
 .(ٖٔ)، على لفظ ما لم ٌسم فاعله«نذل ونخزى:»ولرئ  
 المرآن

َراِط السَِّوّيِ َوَمِن اْهتََدى ) ({ ]طه : ٖ٘ٔ}لُْل كُلٌّ ُمتََربٌِّص فَتََربَُّصوا فََستَْعلَُموَن َمْن أَْصَحاُب الّصِ
ٖٔ٘] 

 التفسٌر:

                                                             

 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .52ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .52ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .2ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٓٔ/ٖانظر الكشاؾ: (ٖٔ)
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ولمن ٌكون لهإالء المشركٌن باهلل: كل منا ومنكم منتظر دوابر الزمان،  -أٌها الرسول  -لل 
النصر والفبلح، فانتظروا، فستعلمون: َمن أهل الطرٌك المستمٌم، وَمن المهتدي للحك منا 

 ومنكم؟
لهإالء المشركٌن  -أٌها الرسول  -[، أي:" لل ٖ٘ٔلوله تعالى:}لُْل ُكلٌّ ُمتََربٌِّص{ ]طه :  

 .(ٔ)تظروا"باهلل: كل منا ومنكم منتظر دوابر الزمان، ولمن ٌكون النصر والفبلح، فان
لال الطبري:" لل ٌا دمحم: كلكم أٌها المشركون باهلل متربص ٌمول: منتظر لمن ٌكون  

 .(ٕ)الفبلح، وإلى ما ٌبول أمري وأمركم متولؾ ٌنتظر دوابر الزمان"
كل أى كل واحد منا ومنكم متربص للعالبة ولما ٌإول إلٌه أمرنا  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)وأمركم"
 .(ٗ)[، أي:" فانتظروا "َٖ٘ٔربَُّصوا{ ]طه : لوله تعالى:}فَتَ  
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: فترلبوا وانتظروا" 
َراِط السَِّوّيِ َوَمِن اْهتََدى{ ]طه :   [، أي:" ٖ٘ٔلوله تعالى:}فََستَْعلَُموَن َمْن أَْصَحاُب الّصِ

 .(ٙ)فستعلمون: َمن أهل الطرٌك المستمٌم، وَمن المهتدي للحك منا ومنكم؟"
ال الطبري:ٌمول: " فستعلمون من أهل الطرٌك المستمٌم المعتدل الذي ال اعوجاج فٌه ل 

إذا جاء أمر هللا ولامت المٌامة، أنحن أم أنتم؟ ومن اهتدى ٌمول: وستعلمون حٌنبذ من المهتدي 
 .(2)الذي هو على سنن الطرٌك الماصد ؼٌر الجابر عن لصده منا ومنكم"

 .(1)طرٌك المستمٌم"أصحاب ال لال الزجاج:معناه" 
لال المرطبً:" ٌرٌد الدٌن المستمٌم والهدى، والمعنى: فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى  

دٌن الحك. ولٌل: فستعلمون ٌوم المٌامة من اهتدى إلى طرٌك الجنة. وفً هذا ضرب من الوعٌد 
 .(5)والتخوٌؾ والتهدٌد ختم به السورة"

 (ٓٔ)، أو المستوى، بمعنى الوسط والجٌد«السواء»ولرئ:  
 (ٔٔ)"لال أبو رافع: "حفظته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص«. فتمتعوا فسوؾ تعلمون»ولرئ: 

 [:ٖ٘ٔ-ٖٖٔفوابد اآلٌات:]
المطالبة باآلٌات سنة متبعة لؤلمم والشعوب عندما تعرض عن الحك وتتنكر للعمل  -ٔ

 وهداٌته.
 ا فٌه من اإلٌمان والعمل الصالح.الذلة والخزي تصٌب أهل النار ٌوم المٌامة لما فرطو -ٕ
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌحتج  -رضً هللا عنه-فً اآلٌة إشادة إلى حدٌث أبً سعٌد الخدري  -ٖ عن النب

على هللا ٌوم المٌامة ثبلثة: الهالن فً الفترة، والمؽلوب على عمله، والصبً الصؽٌر، 
وٌمول الهالن فً الفترة: لم ٌؤتنً  فٌمول المؽلوب على عمله: لم تجعل لً عمبل أنتفع به،

رسول وال نبً، ولو أتانً لن رسول أو نبً لكنت أطوع خلمن لن ولرأ: }َلْوال أَْرَسْلَت 
ٌْنَا َرسُول{، وٌمول الصبً الصؽٌر: كنت صؽٌرا ال أعمل، لال: فترفع لهم نار وٌمال  إِلَ

                                                             

 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٓٔ/ٖ:الكشاؾ (ٖ)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٔٔتفسٌرالمرطبً: (5)
 .ٓٓٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٓٓٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
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ؤ عنها من كان فً علم هللا لهم: ردوها لال: فٌردها من كان فً علم هللا أنه سعٌد، وٌتلك
 .(ٔ)أنه شمً، فٌمول: إٌاي عصٌتم، فكٌؾ برسلً لو أتتكم؟"

 «آخر تفسٌر سورة )طه(، والحمد هلل وحده»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .2ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «االنبٌاء» تفسٌر سورة 

وهً السورة ، ٌب المصحؾفً ترت« الحادٌة والعشرون»هً السورة «: األنبٌاء»سورة 
، وعدد آٌاتها: (ٔ)«إبراهٌم»سورة:  الثانٌة من المجموعة الثالثة من لسم المبٌن، نزلت بعد

( ومابة وإحدى عشرة عند البالٌن، وكلماتها: ٔٔٔ( مابة واثنتا عشرة عند الكوفٌٌن، )ٕٔٔ)
 بة وسبعونأربعة آالؾ وثمانما (12ٓٗ( ألؾ ومابة وثمانٌة وستون، وحروفها: )1ٙٔٔ)

 .(ٕ)حرفا
كُم{ ]األنبٌاء :   .(ٖ)[ٙٙوالمختلؾ فٌها آٌة واحدة: }َواَل ٌَُضرُّ

 .(ٗ)«م ن»مجموع فواصل آٌاتها 
 :أسماء السورة 
 :سورة اْلنبٌاء»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

 ، كما مبٌن أدناه:«سورة االنبٌاء» -رضوان هللا علٌهم-سماها الصحابة
: "لال: فً بنً إسرابٌل والكهؾ، ومرٌم، وطه، -نه رضً هللا ع -عن ابن مسعود  -

 .(٘)"واألنبٌاء: إنهن من العتاق األول، وهن من تبلدي
 .(ٙ)، لال:" نزلت سورة األنبٌاء بمكة"-رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس -
 .(2)، لال:" نزلت سورة األنبٌاء بمكة"-رضً هللا عنهما-وعن ابن الزبٌر -

 التفسٌر وفً كتب السنة. وبذلن سمٌت فً المصاحؾ وكتب
 :وجه التسمٌة 

لتضمنها الحدٌث عن جهاد األنبٌاء المرسلٌن مع ألوامهم  «سورة األنبٌاء»سمٌت 

الوثنٌٌن، بدءا من لصة أبً األنبٌاء إبراهٌم علٌه السبلم بإسهاب وتفصٌل، ثم إسحاق، 
لكفل، وذي وٌعموب، ولوط، ونوح، وداود، وسلٌمان، وأٌوب، وإسماعٌل، وإدرٌس، وذي ا

النون: ٌونس، وزكرٌا، وعٌسى، إلى خاتم النبٌٌن دمحم صلوات هللا وسبلمه علٌهم، وذلن 
بإٌجاز ٌدل على مدى ما تعرضوا له من أهوال وشدابد، فصبروا علٌها، وضحوا فً سبٌل 

 .(1)هللا، إلسعاد البشرٌة
 :سورة الترب»اسمها اإلجتهادي: -ثانٌا :» 

ول كلمة فٌها، ولد سماها عامر ؤ، وذلن من باب تسمٌة السورة ب(5)ذكر السخاوي هذه التسمٌة
نزلت الٌوم سورة أذهلتنا عن الدنٌا :}اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم  بن ربٌعة بؤول اآلٌة منها، فمال:"

 .(ٔ)"َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة ُمْعِرُضوَن {

                                                             

نزلت بعد حم  :"ٙ/2ٔ. ولال ابن عاشورٓٓٔ/ٖ، والكشاؾ:1ٓٔللسٌوطً: انظر: اسرار ترتٌب المرآن (ٔ)
السجدة ولبل سورة النحل، فتكون من أواخر السور النازلة لبل الهجرة، ولعلها نزلت بعد إسبلم من أسلم من 

وأنتم  أهل المدٌنة كما ٌمتضٌه لوله تعالى: }وأسروا النجوى الذٌن ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم أفتؤتون السحر
 [".ٖتبصرون{ ]األنبٌاء: 

 .2ٖٔ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٗ)
 .(2ٓ1ٗصحٌح البخاري برلم )(٘)

لسور التً أنزلت أوال بمكة، وأنها أول ما تعلمه ص من العتاق: جمع عتٌك، وهو المدٌم، والعتاق األول: أي ا
 .المرآن

 أي مما حفظته لدًٌما، والتلٌد والتبلد والتالد: المتمدم. والطرٌؾ والطارؾ: المستحدث «:من تبلدي»ٌعنً لوله 
 ، وعزاه إلى النحاس وابن مردوٌه.٘ٔٙ/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ)
 ، وعزاه إلى البخاري وابن مردوٌه.٘ٔٙ/٘لدر المنثور:اورده السٌوطً فً ا  (2)
 .٘/2ٔانظر: التفسٌر المنٌر: (1)
 .5ٔانظر: جمال المراء: (5)
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 مٌة. وهللا أعلم. ما ٌثبت هذه التس -ملسو هيلع هللا ىلص-ولم ٌرد عن رسول هللا
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 فً مكان نزول السورة لوالن:
، (٘)، وٌحٌى بن سبلم(ٗ)، ومماتل(ٖ)، وابن الزبٌر(ٕ). لاله ابن عباسجمٌعهاأحدهما: أنها مكٌة 

، (ٓٔ)، ومكً بن أبً طالب(5)، وابن ابً زمنٌن(1)، والسمرلندي(2)، والماترٌدي(ٙ)وابن لتٌبة
 ، وؼٌرهم.(ٖٔ)، والبؽوي(ٕٔ)لسمعانً، وا(ٔٔ)والواحدي
 .(ٗٔ)"هً مكٌة باجماعهم من ؼٌر خبلؾ نعلمه لال ابن الجوزي:" 
 .(٘ٔ)مكٌة فً لول الجمٌع" لال المرطبً:" 
 .(ٙٔ)"باالتفاقلال الفٌروزآبادي: "السورة مّكٌّة  
ا ِمْن أَْطَرافَِها أَفَُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ }أَفَبَل ٌََرْوَن أَنَّا نَؤِْتً اأْلَْرَض نَْنمُُصهَ  مكٌة إال آٌة:أنها الثانً: 

 . (2ٔ)دون عزوه إلى لابل "اإلتمان". نمله السٌوطً فً نزلت بالمدٌنةفإنها [، ٗٗ]األنبٌاء : 
لال ابن عاشور:" ولعله أخذه من رواٌة عن مماتل والكلبً وابن عباس، أن المعنى:  

المراد من الرإٌة فً اآلٌة الرإٌة البصرٌة،  ، أي: بناء على أن(1ٔ)بفتح البلدان"« نَْنمُُصَها"»
وأن المراد من األرض أرض الحجاز، وأن المراد من النمص نمص سلطان الشرن منها. وكل 

 .(5ٔ)ذلن لٌس بالمتعٌن وال بالراجح.. فاألرجح أن سورة األنبٌاء مكٌة كلها"
 طه»مع سورة « اْلنبٌاء»مناسبة سورة:» 

 بلها من النواحً اآلتٌة:تظهر مناسبة هذه السورة لما ل
اإلشارة إلى لرب األجل المسمى للعذاب، ودنو األمل المنتظر، فمال تعالى فً آخر   -ٔ

ى{ ]طه :   [، ثم لال:5ٕٔسورة طه: }َوَلْواَل َكِلَمةٌ َسبََمْت ِمْن َربَِّن لََكاَن ِلَزاًما َوأََجٌل ُمَسمًّ
َراِط السَِّوّيِ َوَمِن اْهتََدى{ ]طه : }لُْل ُكلٌّ ُمتََربٌِّص فَتََربَُّصوا فََستَْعلَمُ  وَن َمْن أَْصَحاُب الّصِ

[، ولال تعالى فً مطلع هذه السورة: }اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة ٖ٘ٔ
 [.ُٔمْعِرُضوَن{ ]األنبٌاء : 

                                                                                                                                                                              

اِضى وردت هذه التسمٌة اٌضا فً  اة: ِعنَاٌةُ المَاِضى وِكفَاٌةُ الرَّ َهاِب َعلَى تْفسٌِر البٌََضاِوي، اْلُمَسمَّ َحاِشٌةُ الّشِ
 .ٔٗ/ٖ َعلَى تْفسٌِر البٌََضاوي:

ابن مردوٌه وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عساكر. وسٌؤتً فً . و٘ٔٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 فضابل السورة. إن شاء هللا.

 ، وعزاه إلى النحاس وابن مردوٌه.٘ٔٙ/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 اري وابن مردوٌه.، وعزاه إلى البخ٘ٔٙ/٘اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٖ)
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .52ٕ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٕٖٗانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٕٖ٘/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (2)
 .5ٔٗ/ٕانظر: بحر العلوم: (1)
 .5ٖٔ/ٖاظر: تفسٌر الن ابً زمنٌن: (5)
 .2ٕ٘ٗ/2انظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .1ٕٕ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .1ٗٔ/ٖزاد المسٌر: (ٗٔ)
 . ٕٙٙ/ٔٔتفسٌر المرطبً:(٘ٔ)
 .2ٖٔ/ ٔبصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي: (ٙٔ)
 .ٔٙ/ٔ:اإلتمانانظر:  (2ٔ)
 .2ٓ٘/ٖٔ، والسٌوطً فً اللباب فً علوم الكتاب:2ٗٔ/ٕٕفً مفاتٌح الؽٌب: حكاه عنهم الرازي (1ٔ)
 .]بتصرؾ فً تصحٌح الخبر عن مماتل والكلبً وابن عباس[ٙ/2ٔالتحرٌر والتنوٌر: (5ٔ)
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هم فتنة، وأن أن السورة السالفة ختمت بؤن الناس لد شؽلتهم زهرة الدنٌا التً جعلها هللا ل -ٕ
 -هللا نهى رسوله أن ٌتطلع إلٌها، وأمره بالصبلة والصبر علٌها، وأن العالبة للمتمٌن

وبدبت هذه السورة بمثل ما ختمت به السالفة، فذكر فٌها أن الناس ؼافلون عن الساعة 
 .(ٔ)والحساب، وأنهم إذا سمعوا المرآن استمعوه وهم العبون، وللوبهم الهٌة عنه

 ة ومماصدهاأغراض السور 
 واألؼراض التً ذكرت فً هذه السورة هً:

 اإلنذار بالبعث، وتحمٌك ولوعه وإنه لتحمك ولوعه كان لرٌبا. -ٔ
 إلامة الحجة علٌه بخلك السماوات واألرض عن عدم وخلك الموجودات من الماء. -ٕ
 التحذٌر من التكذٌب بكتاب هللا تعالى ورسوله. -ٖ
 ما هو إال كؤمثاله من الرسل وما جاء إال بمثل ما جاء به التذكٌر بؤن هذا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ٗ

 الرسل من لبله.
 ذكر كثٌر من أخبار الرسل علٌهم السبلم. -٘
التنوٌه بشؤن المرآن وأنه نعمة من هللا على المخاطبٌن وشؤن رسول اإلسبلم ملسو هيلع هللا ىلص وأنه  -ٙ

 رحمة للعالمٌن.
راء تكذٌبهم رسلهم وأن وعد هللا للذٌن كذبوا والع التذكٌر بما أصاب األمم السالفة من ج -2

ال ٌؽرهم تؤخٌره فهو جاء ال محالة، وحذرهم من أن ٌؽتروا بتؤخٌره كما اؼتر الذٌن من 
 لبلهم حتى أصابهم بؽتة، وذكر

 أن من أشراط الساعة فتح ٌاجوج وماجوج. -1
ماء إلى أن وراء التذكٌر بما فً خلك السماوات واألرض من الداللة على الخالك، واإلٌ -5

هذه الحٌاة حٌاة أخرى أتمن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وٌنتصر الحك على 

الباطل، ثم ما فً ذلن الخلك من الدالبل على وحدانٌة الخالك إذ ال ٌستمٌم هذا النظام 
 بتعدد اآللهة.

وما تنزٌه هللا تعالى عن الشركاء وعن األوالد واالستدالل على وحدانٌة هللا تعالى،  -ٓٔ
 ٌكرهه على فعل ما ال ٌرٌد.

 أن جمٌع المخلولات صابرون إلى الفناء. -ٔٔ
 التذكٌر بالنعمة الكبرى علٌهم وهً نعمة الحفظ. -ٕٔ
ذكر الرسل واألنبٌاء وتنظٌر أحوالهم وأحوال أممهم بؤحوال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأحوال لومه،  -ٖٔ

 وكٌؾ نصر هللا الرسل على ألوامهم واستجاب دعواتهم.
الرسل كلهم جاءوا بدٌن هللا وهو دٌن واحد فً أصوله لطعه الضالون لطعا، وأثنى أن  -ٗٔ

 على الرسل وعلى من آمنوا بهم.
أن العالبة للمإمنٌن فً خٌر الدنٌا وخٌر اآلخرة، وأن هللا سٌحكم بٌن الفرٌمٌن بالحك  -٘ٔ

 وٌعٌن رسله على تبلٌػ شرعه.
 :فضائل السورة 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:
: "لال: فً بنً إسرابٌل والكهؾ، ومرٌم، وطه، -رضً هللا عنه  -عن ابن مسعود  -

 . (ٕ)"واألنبٌاء: إنهن من العتاق األول، وهن من تبلدي
أنه نزل به رجل من العرب ، فؤكرم عامر مثواه ، وكلّم فٌه عن عامر بن ربٌعة :" -

مطعت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وادًٌا فً العرب ، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فجاءه الرجل فمال : إنً است

                                                             

 .ٙ/2ٔ، التفسٌر المنٌر:ٖ/2ٔ، وتفسٌر المراؼً:ٓٔٔانظر: أسرار ترتٌب المرآن: (ٔ)
 .(2ٓ1ٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)

جمع عتٌك، وهو المدٌم، والعتاق األول: أي السور التً أنزلت أوال بمكة، وأنها أول ما تعلمه ص من العتاق: 
 .المرآن

 ٌعنً لوله )من تبلدي( أي: مما حفظته لدًٌما، والتلٌد والتبلد والتالد: المتمدم. والطرٌؾ والطارؾ: المستحدث
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ولد أردت أن ألطَع لن منه لطعة تكون لن ولعمبن من بعدن. فمال عامر : ال حاجة لً 
فً لطٌعتن ، نزلت الٌوم سورة أذهلتنا عن الدنٌا :}اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة 

 .(ٔ)"ُمْعِرُضوَن {
من لرأ سورة الترب للناس حسابهم حاسبه »ى بن كعب لال: لال رسول هللا: ملسو هيلع هللا ىلص عن أب -

 ]ضعٌؾ[.(ٕ)«هللا حسابا ٌسٌرا وصافحه وسلم علٌه كل نبً ذكر اسمه فً المرآن
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 

ٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا أن ٌوفمنا جم
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عساكر.ابن مردوٌه . و٘ٔٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
، والواحدي فً 21/ٕ(:ص11ٔٔ، والمستؽفري فً فضابل المرآن)1ٕٙ/ٙأخرجه الثعلبً فً تفسٌره: (ٕ)

 .5ٕٕ/ٖالتفسٌر الوسٌط:
من لرأ سورة الترب للناس حسابهم »روى فٌه أحادٌث سالطة ضعٌفة. منها:  لال الفٌروز آبادي:" 

ٌا على من » وفى حدٌث على:«. حه، وسلم علٌه كل نبى ذكر اسمه فى المرآنحاسبه هللا حسابا ٌسٌرا، وصاف
 [.ٕٕٖ/ٔانظر: البصابر:«". لرأ هذه السورة فكؤنما عبد هللا على رضاه
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 المرآن

 [ٔ({ ]اْلنبٌاء : ٔ}اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َغْفلٍَة ُمْعِرُضوَن )
 التفسٌر:

لى ما لدَّموا من عمل، ومع ذلن فالكفار ٌعٌشون الهٌن عن هذه دنا ولت حساب الناس ع
 الحمٌمة، معرضٌن عن هذا اإلنذار.

[، أي:" لرب ودنا ولت حساب الناس ٔلوله تعالى:}اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم{ ]األنبٌاء :  
 .(ٔ)على أعمالهم"

[، ٔلسَّاَعةُ َواْنَشكَّ اْلمََمُر{ ]الممر : معناه: التربت المٌامة، ومثله: }اْلتََرَبِت ا لال الزجاج:" 
 .(ٕ)الترب للناس ولت حسابهم" -وهللا أعلم  -والمعنى 
دنا حساب الناس على أعمالهم التً عملوها فً دنٌاهم ونعمهم التً  لال الطبري:" 

 أنعمها علٌهم فٌها فً أبدانهم، وأجسامهم، ومطاعمهم، ومشاربهم، ومبلبسهم وؼٌر ذلن من نعمه
عندهم، ومسؤلته إٌاهم ماذا عملوا فٌها; وهل أطاعوه فٌها، فانتهوا إلى أمره ونهٌه فً جمٌعها، 

 .(ٖ)أم عصوه فخالفوا أمره فٌها؟"
 .(ٗ)هذا تنبٌه من هللا ، عز وجل ، على التراب الساعة ودنوها" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)عن ابن جرٌج لوله: "}الترب للناس حسابهم{، لال: ما ٌوعدون" 
المراد التراب الساعة. وإذا التربت الساعة فمد الترب ما ٌكون فٌها  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)["52من الحساب والثواب والعماب وؼٌر ذلن. ونحوه }َواْلتََرَب اْلَوْعُد اْلَحّك{ ]األنبٌاء : 
 : (2)تفسٌر[، وجهان من الٔوفً لوله تعالى: }اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم{ ]األنبٌاء :  

أحدهما: أن هذه األمة هً آخر األمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تموم الساعة، فمد لرب 

الحساب منها بالنسبة لما لبلها من األمم، لموله ملسو هيلع هللا ىلص " بعثت أنا والساعة كهاتٌن " ولرن بٌن 
 إصبعٌه، السبابة والتً تلٌها.

الموت، وأن من مات، لامت لٌامته، ودخل فً دار الجزاء على  الثانً: أن المراد بمرب الحساب
األعمال، وأن هذا تعجب من كل ؼافل معرض، ال ٌدري متى ٌفجؤه الموت، صباحا أو مساء، 

 .فهذه حالة الناس كلهم، إال من أدركته العناٌة الربانٌة، فاستعد للموت وما بعده
د عدت دون هذا المول أكثر من لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ وصؾ بااللتراب ول

 خمسمابة عام؟
للت: هو ممترب عند هللا والدلٌل علٌه لوله عز وجل وٌستعجلونن بالعذاب ولن ٌخلؾ 

وإن طالت أولات استمباله  -هللا وعده وإن ٌوما عند ربن كؤلؾ سنة مما تعدون وألن كل آت
فً الدنٌا ألصر وألل مما سلؾ  لرٌب، إنما البعٌد هو الذي وجد وانمرض، وألن ما بمً -وترلبه

بعثت فً »منها، بدلٌل انبعاث خاتم النبٌٌن الموعود مبعثه فً آخر الزمان. ولال علٌه السبلم : 
، وفً خطبة بعض المتمدمٌن: ولت الدنٌا حذاء، ولم تبك إال صبابة كصبابة (5)«الساعة  (1)نسم

                                                             

 .ٖٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٗٗ/1(:ص51ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٔ٘انظر: تفسٌر السعدي: (2)
أو لها حٌن تمبل بلٌن لبل أن تشتد. ومنه الحدٌث « نسم الرٌح»فً الصحاح « بعثت فً نسم الساعة»لوله (1)
 .أى حٌن ابتدأت وألبلت أوابلها. والنسٌم أٌضا: جمع نسمة وهً النفس« بعثت فً نسم الساعة»

 لساعة": أى: أول أشراط الساعة وضعؾ مجٌبها.فمعنى: "نسم ا
 أخرجه البزار بإسناد حسن، من حدٌث أبى جبٌر بن الضحان األنصارى وأخرجه الحسن بن سفٌان.(5)

 -بعثت فً نفس الساعة». وفً الباب عن المستورد بن شداد رفعه ٔٙٔ/ٗومن طرٌمه أبو نعٌم فً الحلٌة:
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باإلضافة إلى معظمه، كانت خلٌمة بؤن  اإلناء. وإذا كانت بمٌة الشًء وإن كثرت فً نفسها للٌلة
 .(ٔ)توصؾ بالملة ولصر الذرع"

[، أي:" ومع ذلن فالكفار ٌعٌشون ٔلوله تعالى:}َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة ُمْعِرُضوَن{ ]األنبٌاء :  
 .(ٕ)الهٌن عن هذه الحمٌمة، معرضٌن عن هذا اإلنذار"

 .(ٖ)جلها"أي : ال ٌعملون لها ، وال ٌستعدون من أ لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وهم فً الدنٌا عما هللا فاعل بهم من ذلن ٌوم المٌامة، وعن دنو  لال الطبري:" 

محاسبته إٌاهم منهم، والترابه لهم فً سهو وؼفلة، ولد أعرضوا عن ذلن، فتركوا الفكر فٌه، 
 .(ٗ)ال"واالستعداد له، والتؤهب، جهبل منهم بما هم اللوه عند ذلن من عظٌم الببلء، وشدٌد األهو

 .(٘)عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص :"}َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة ُمْعِرُضوَن{، لال: فً الدنٌا" 
روى الحافظ ابن عساكر فً ترجمة الحسن بن هانا أبً نَُواس الشاعر أنه لال : "أشعر  

 : (ٙ)الناس الشٌخ الطاهر أبو العتاهٌة حٌث ٌمول
 ... َوَرحا الِمنٌَّة تَْطَحنُ النَّاس فً َؼفَبلتِِهمْ 

فمٌل له: من أٌن أخذ هذا ؟ لال: من لوله تعالى:}اْلتََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم َوهُْم فًِ َؼْفلٍَة 
 .(2)ُمْعِرُضوَن {"

 
 المرآن

 [ٕنبٌاء : ({ ]اْلٕ}َما ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث إاِلَّ اْستََمعُوهُ َوهُْم ٌَْلعَبُوَن )
 التفسٌر:

ًدا لهم التذكٌر، إال كان سماعهم له سماع لعب  ما من شًء ٌنزل من المرآن ٌتلى علٌهم مجّدِ
 واستهزاء.

لال الطبري:" ما ٌحدث هللا من تنزٌل شًء من هذا المرآن للناس، وٌذكرهم به وٌعظهم  
 .(1)إال استمعوه، وهم ٌلعبون الهٌة للوبهم"

 .(5)ا ٌنزل علٌهم من شًء من المرآن إال استمعوه وهم ٌلعبون"ٌمول: م لال لتادة:" 
أخبر تعالى أنهم ال ٌُصؽون إلى الوحً الذي أنزل هللا على رسوله ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌَؤْتٌِِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث { أي  والخطاب مع لرٌش ومن شابههم من الكفار ، فمال : } َما 
} إِال اْستََمعُوهُ َوهُْم ٌَْلعَبُوَن { كما لال ابن عباس : ما لكم تسؤلون أهل الكتاب عما : جدٌد إنزاله 

بؤٌدٌهم ولد َحرفوه وبدلوه وزادوا فٌه ونمصوا منه ، وكتابكم أحدث الكتب باهلل تمرءونه محًضا 
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)لم ٌشب. ورواه البخاري بنحوه

 
 المرآن

                                                                                                                                                                              

ولت الدنٌا حذاء لم ٌبك إال صبابة كصبابة »طب بعض المتمدمٌن أخرجه الترمذي. ولوله: وفً خ« الحدٌث
 .هو عبد هللا بن ؼزوان. أخرجه مسلم من حدٌثه مطول« اإلناء

 .ٔٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 (ٕٖٖٔٔرى برلم )والنسابً فً السنن الكب ، و5ٓٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕٓ/ ٖ، وهو ببل نسبة فً كتاب العٌن 5ٕٗالبٌت فً دٌوان أبً العتاهٌة ص (ٙ)
 .ٖٖٔ/٘"المخطوط"(، تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔٙ/ٗتارٌخ دمشك )(2)
 .5ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .(2ٕٕ٘صحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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وا ْحَر َوأَْنتُْم  }اَلِهٌَةً لُلُوبُُهْم َوأََسرُّ النَّْجَوى الَِّذٌَن َظلَُموا َهْل َهذَا إاِلَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَؤْتُوَن الّسِ
 [ٖ({ ]اْلنبٌاء : ٖتُْبِصُروَن )
 التفسٌر:

للوبهم ؼافلة عن المرآن الكرٌم، مشؽولة بؤباطٌل الدنٌا وشهواتها، ال ٌعملون ما فٌه. بل إن 
ٍ: وهو إشاعة ما ٌصدُّون به الناس عن اإلٌمان بدمحم الظالمٌن من لرٌش اجتمعوا ع ًّ لى أمر َخِف

ملسو هيلع هللا ىلص من أنه بشر مثلهم، ال ٌختلؾ عنهم فً شًء، وأن ما جاء به من المرآن سحر، فكٌؾ تجٌبون 
 إلٌه وتتبعونه، وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟

، أي:" ساهٌةً للوبهم عن كبلم هللا، ؼافلة عن [ٖلوله تعالى:}اَلِهٌَةً لُلُوبُُهْم{ ]األنبٌاء :  
 .(ٔ)تدبر معناه"

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: ؼافلة للوبهم عنه" 
 .(ٖ)معناه: استمعوه العبٌن" لال الزجاج:" 
لال الطبري:" ٌمول: ما ٌستمع هإالء الموم الذٌن وصؾ صفتهم هذا المرآن إال وهم  

 .(ٗ)مه وال ٌتفكرون فٌما أودعه هللا من الحجج علٌهم"ٌلعبون ؼافلة عنه للوبهم، ال ٌتدبرون حك
 .(٘)عن لتادة، لوله :"}الِهٌَةً لُلُوبُُهْم{، ٌمول: ؼافلة للوبهم" 
وا النَّْجَوى الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]األنبٌاء :   [، أي:" تناجى المشركون فٌما ٖلوله تعالى:}َوأََسرُّ

 .(ٙ)بٌنهم سرا"
 .(2)المناجاة بٌنهم" لال الطبري:" ٌمول: وأظهروا 
لال مماتل:" فهو أبو جهل، والولٌد بن المؽٌرة، وعمبة بن أبً معٌط، لالوا سرا فٌما  

 .(1)بٌنهم: هل هذا .. "
أي: للوبهم ؼافلة معرضة الهٌة بمطالبها الدنٌوٌة، وأبدانهم العبة، لد  لال السعدي:" 

دٌة، مع أن الذي ٌنبؽً لهم أن ٌكونوا اشتؽلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل، واأللوال الر
بؽٌر هذه الصفة، تمبل للوبهم على أمر هللا ونهٌه، وتستمعه استماعا، تفمه المراد منه، وتسعى 
جوارحهم، فً عبادة ربهم، التً خلموا ألجلها، وٌجعلون المٌامة والحساب والجزاء منهم على 

 .(5)ا أعمالهم"بال، فبذلن ٌتم لهم أمرهم، وتستمٌم أحوالهم، وتزكو
 .(ٓٔ)أسروا الذٌن ظلموا النجوى" لال لتادة:"ٌمول: 
 .(ٔٔ)أي : لابلٌن فٌما بٌنهم خْفٌَةً " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" لالوا فٌما بٌنهم خفٌةً هل دمحم ٖلوله تعالى:}َهْل َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُكُْم{ ]األنبٌاء :  

 .(ٕٔ)الذي ٌّدعى الرسالة إال شخص مثلكم"
 .(ٖٔ)إال بشر مثلكم ال ٌفضلكم بشًء فتتبعونه" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعنون دمحما 
 -بٌن ما أسروه، والمعنى لالوا سرا هل هذا إال بشر مثلكم، ٌعنون النبً  لال الزجاج:" 

 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             

 .ٖٕٗ/ٕة التفاسٌر:صفو (ٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٓٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٓٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٔ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٗٗٗ/1(:ص55ٖ٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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له إلٌكم، إال بشر مثلكم: لال الطبري:" فمالوا: هل هذا الذي ٌزعم أنه رسول من هللا أرس 
ٌمولون: هل هو إال إنسان مثلكم فً صوركم وخلمكم؟ ٌعنون بذلن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، ولال الذٌن ظلموا 
فوصفهم بالظلم بفعلهم ولٌلهم الذي أخبر به عنهم فً هذه اآلٌات إنهم ٌفعلون وٌمولون من 

 .(ٕ)اإلعراض عن ذكر هللا، والتكذٌب برسوله"
ٌعنوَن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌستبعدون كونه نبًٌا ; ألنه بََشٌر مثلهم ، فكٌؾ  ابن كثٌر:"لال  

 .(ٖ)اختص بالوحً دونهم "
 .(ٗ)اسروا نجواهم بٌنهم هل هذا إال بشر مثلكم ٌعنون دمحما ملسو هيلع هللا ىلص " لال السدي:" 
ْحَر َوأَْنتُمْ   [، أي:" أفتمبلون السحر وأنتم ٖتُْبِصُروَن{ ]األنبٌاء :  لوله تعالى:}أَفَتَؤْتُوَن الّسِ

 .(٘)تعلمون أنه سحر؟"
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً المرآن }وأنتم تبصرون{ أنه سحر" 
لال الطبري:" ٌمول: وأظهروا هذا المول بٌنهم، وهً النجوى التً أسّروها بٌنهم، فمال  

 .(2)تعلمون أنه سحر؟ ٌعنون بذلن المرآن"بعضهم لبعض: أتمبلون السحر وتصّدلون به وأنتم 
لال أهل الكفر لنبٌهم لما جاء به من عند هللا، زعموا أنه ساحر، وأن ما  لال ابن زٌد:" 

 .(1)جاء به سحر، لالوا: أتؤتون السحر وأنتم تبصرون؟"
 .(5)أي : أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو ٌعلم أنه سحر " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)}أفتؤتون السحر{، ٌمولون: إن متابعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص متابعة السحر" دي:"عن الس 
هذا وهم ٌعلمون أنه رسول هللا حما بما شاهدوا  من اآلٌات الباهرة ما لم  لال السعدي:" 

ٌشاهد ؼٌرهم، ولكن حملهم على ذلن الشماء والظلم والعناد، وهللا تعالى لد أحاط علما بما تناجوا 
 .(ٔٔ)به، وسٌجازٌهم علٌه"

 

 المرآن
 [ٗ({ ]اْلنبٌاء : ٗ}لَاَل َربًِّ ٌَْعلَُم اْلمَْوَل فًِ السََّماِء َواْْلَْرِض َوهَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم )

 التفسٌر:
رد النبً ملسو هيلع هللا ىلص األمَر إلى ربه سبحانه وتعالى فمال: ربً ٌعلم المول فً السماء واألرض، وٌعلم ما 

 سررتموه من حدٌثكم، وهو السمٌع أللوالكم، العلٌم بؤحوالكم. وفً هذا تهدٌد لهم ووعٌد.أ
[، أي:" لال دمحم ٗلوله تعالى:}لَاَل َربًِّ ٌَْعلَُم اْلمَْوَل فًِ السََّماِء َواأْلَْرِض{ ]األنبٌاء :  

ٌِْه َوَسلَّم َ إِنَّ ربً ال ٌخفى علٌه شًء مما ٌمال  ُ َعلَ  .(ٕٔ)فً السماء واألرض"َصلَّى َّللاَّ
أي : الذي ٌعلم ذلن ، ال ٌخفى علٌه خافٌة ، وهو الذي أنزل هذا المرآن  لال ابن كثٌر:" 

المشتمل على خبر األولٌن واآلخرٌن ، الذي ال ٌستطٌع أحد أن ٌؤتً بمثله ، إال الذي ٌعلم السر 
 .(ٖٔ)فً السموات واألرض"

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٓٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٗٗٗ/1(:صٖٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٙ/ٖان:تفسٌر مماتل بن سلٌم (ٙ)
 .ٓٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 . ٔٔٗ/1ٔأخرجه الطبري:(1)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٗٗٗ/1(:صٖٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٔ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 -لم المول فً السماء واألرض، وأطلع النبً أعلمهم هللا عز وجل أنه ٌع لال الزجاج:" 
 .(ٔ) على لٌلهم، وسرهم" -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٕ)لوله: }لال ربً ٌعلم المول{، لال: الؽٌب" عن السدي:" 
 .(ٖ)«لل ربً ٌعلم المول:»ولربت  
ِمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]األنبٌاء :   علٌم [، أي:" السمٌع بؤلوالكم، الٗلوله تعالى:}َوهَُو السَّ

 .(ٗ)بؤحوالكم"
أي : السمٌع أللوالكم ، }اْلعَِلٌم { بؤحوالكم. وفً هذا تهدٌد لهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ووعٌد"
}وهو السمٌع{ لسابر األصوات، باختبلؾ اللؽات، على تفنن الحاجات  لال السعدي:" 

 .(ٙ)}العلٌم{ بما فً الضمابر، وأكنته السرابر"
 

 المرآن
لُوَن )}بَْل لَالُوا أَضْ  ({ ]اْلنبٌاء : ٘غَاُث أَْحاَلٍم بَِل اْفتََراهُ بَْل هَُو َشاِعٌر فَْلٌَؤْتِنَا بِآٌٍَة َكَما أُْرِسَل اْْلَوَّ

٘] 
 التفسٌر:

بل جحد الكفار المرآن فِمن لابل: إنه أخبلط أحبلم ال حمٌمة لها، ومن لابل: إنه اختبلق وكذب 
ًٌا، ومن لابل: إن محمًدا شاعر،  له ولٌس وح وهذا الذي جاء به شعر، وإن أراد منا أن نصّدِ

 فلٌجبنا بمعجزة محسوسة كنالة صالح، وآٌات موسى وعٌسى، وما جاء به الرسل من لبله.
[، أي:" بل جحد الكفار المرآن فِمن ٘لوله تعالى:}بَْل لَالُوا أَْضؽَاُث أَْحبَلٍم{ ]األنبٌاء :  

 .(2)لابل: إنه أخبلط أحبلم ال حمٌمة لها"

أضؽاث أحبلم. وجاء فً التفسٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: لالوا: الذي ٌؤتً به النبً  لال الزجاج:" 
 .(1) أهاوٌل أحبلم، واألضؽاث فً اللؽة األشٌاء المختلطة"

ما صّدلوا بحكمة هذا المرآن، وال أنه من عند هللا، وال ألّروا بؤنه  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(5)ى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بل لال بعضهم: هو أهاوٌل رإٌا رآها فً النوم"وحً أْوَحى هللا إل

هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم ، واختبلفهم فٌما ٌصفون به المرآن  لال ابن كثٌر:" 
، وحٌرتهم فٌه ، وضبللهم عنه. فتارة ٌجعلونه سحًرا ، وتارة ٌجعلونه شعًرا ، وتارة ٌجعلونه 

 .(ٓٔ)، وتارة ٌجعلونه مفتري " أضؽاث أحبلم
 .(ٔٔ)عن ابن عباس، لوله :"}أَْضؽَاُث أَْحبلٍم{، لال: مشتبهة" 
 .(ٕٔ)عن مجاهد، لوله :"}أَْضؽَاُث أَْحبلٍم{، لال: أهاوٌلها" 
 .(ٗٔ)، إنما هً رإٌا رآها"(ٖٔ)أي: فعل حالم لال لتادة:" 

                                                             

 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٗٗٗ/1(:صٖٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٔ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔبري:أخرجه الط (ٕٔ)
 .«فعل األحبلم» ٕٗٗٗ/1(:صٖٔٓٙٔوفً رواٌة ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)بلم"لوله:}بل لالوا أضؽاث أحبلم{، لال: أباطٌل أح عن السدي:" 
[، أي:" ومن لابل: إنه اختبلق وكذب ولٌس ٘لوله تعالى:}بَِل اْفتََراهُ{ ]األنبٌاء :  

 .(ٕ)وحًٌا"
 .(ٖ)ولال بعضهم: هو فرٌة واختبلق افتراه واختلمه من لبل نفسه" لال الطبري:" 
هذا الذي [، أي:" ومن لابل: إن محمًدا شاعر، و٘لوله تعالى:}بَْل هَُو َشاِعٌر{ ]األنبٌاء :  

 .(ٗ)جاء به شعر"
 .(٘)ولال بعضهم: بل دمحم شاعر، وهذا الذي جاءكم به شعر" لال الطبري:" 
أي: أخذوا ٌنمضون ألوالهم بعضها ببعض، فٌمولون مرة: هذه أحبلم.  لال الزجاج:" 

 .(ٙ) ومرة هذا شعر ومرة مفترى"
فهم فٌما ٌصفون به المرآن هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم ، واختبل لال ابن كثٌر:" 

، وحٌرتهم فٌه ، وضبللهم عنه. فتارة ٌجعلونه سحًرا ، وتارة ٌجعلونه شعًرا ، وتارة ٌجعلونه 
ٌَْؾ َضَربُوا لََن األْمثَاَل فََضلُّوا فَبل  أضؽاث أحبلم ، وتارة ٌجعلونه مفتري ، كما لال : } اْنظُْر َك

 .(2)[" 5والفرلان :  ، 1ٌَْٗستَِطٌعُوَن َسبٌِبل { ] اإلسراء : 
أضربوا عن لولهم هو سحر إلى أنه تخالٌط أحبلم، ثم إلى أنه كبلم  لال الزمخشري:" 

، والمبطل متحٌر رجاع ؼٌر « ٕ»مفترى من عنده، ثم إلى أنه لول شاعر، وهكذا الباطل لجلج 
د: وأن لولهم ثابت على لول واحد، وٌجوز أن ٌكون تنزٌبل من هللا تعالى أللوالهم فً درج الفسا

 .(1)الثانً أفسد من األول، والثالث أفسد من الثانً، وكذلن الرابع من الثالث"
لُوَن{ ]األنبٌاء :   له ٘لوله تعالى:}فَْلٌَؤْتِنَا بِآٌٍَة َكَما أُْرِسَل اأْلَوَّ [، أي:" وإن أراد منا أن نصّدِ

 .(5)عصا وصالح بالنالة"فلٌؤتنا محمٌد بمعجزةٍ خارلة تدل على صدله كما أُرسل موسى بال
 .(ٓٔ)ٌمول: كما جاء عٌسى بالبٌِّنات وموسى بالبٌنات، والرسل" لال لتادة:" 

ٌمول: لالوا فلٌجبنا دمحم إن كان صادلا فً لوله، إن هللا بعثه رسوال إلٌنا  لال الطبري:" 
ٌمول وٌّدعً، وإن هذا الذي ٌتلوه علٌنا وحً من هللا أوحاه إلٌنا،  بحجة وداللة على حمٌمة ما 

كما جاءت به الرسل األّولون من لَْبله من إحٌاء الَموتى، وإبراء األكمه واألبرص وكنالة صالح، 
 .(ٔٔ)وما أشبه ذلن من المعجزات التً ال ٌمدر علٌها إال هللا وال ٌؤتً بها إال األنبٌاء والرسل"

 تعالى : } َوَما ٌعنون نالة صالح ، وآٌات موسى وعٌسى. ولد لال هللا لال ابن كثٌر:" 
نَا ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بِ  ٌْ لُوَن َوآتَ ٌَاِت إِال أَْن َكذََّب بَِها األوَّ َها { اآلٌة َمنَعَنَا أَْن نُْرِسَل بِاآل

 .(ٕٔ)[" 5٘اإلسراء : 
 .(ٖٔ) فالترحوا اآلٌات التً ال ٌمع معها إمهال إذا كذب بها" لال الزجاج:" 
ومعنا أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه  بن الصامت لال: "كنا فً المسجد عن عبادة 

ٌمرئ بعضنا المرآن، فجاء عبد هللا بن أبً بن سلول ومعه نمرله وزربٌه فوضع واتكؤ وكان 
صبٌحا جدال فمال: ٌا أبا بكر، لل لدمحم: ٌؤتٌنا بآٌة كما جاء األولون؟ جاء موسى باأللواح وجاء 

                                                             

 .ٕٗٗٗ/1(:صٖٓٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٓٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .]بتصرؾ[ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
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صالح بالنالة وجاء عٌسى باإلنجٌل وبالمابدة، فبكى أبو بكر رضً هللا عنه، داود بالزبور وجاء 
فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال أبو بكر: لوموا بنا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نستؽٌث به من هذا المنافك. 

هللا، إنا لمٌنا من هذا  فمال رسول هللا: إنه ال ٌمام لً، إنما ٌمام هلل عز وجل، فملنا، ٌا رسول
المنافك، فمال إن جبرٌل لال لً: اخرج فؤخبر بنعم هللا التً أنعم بها علٌن وفضٌلته التً فضلت 
بها، فبشرنً أنه بعثنً إلى األحمر واألسود، وأمرنً إن أنذر الجن، وآتانً كتابه وأنا أمً 

مبلبكة، وآتانً النصر، وجعل وؼفر ذنبً ما تمدم وما تؤخر، وذكر اسمً فً األذان وأٌدنً بال
الرعب أمامً، وآتانً الكوثر، وجعل حوضً من أعظم الحٌاض ٌوم المٌامة، ووعدنً الممام 
المحمود والناس مهطعون ممنعو رإوسهم، وجعلنً فً أول زمرة تخرج من الناس، وأدخل فً 

نً فً أعلى شفاعتً سبعٌن ألفا من أمتً الجنة بؽٌر حساب، وآتانً السلطان والملن، وجعل
ؼرفة فً الجنة فً جنات النعٌم فلٌس فولً أحد إال المبلبكة الذٌن ٌحملون العرش، وأحل لً 

 .(ٔ)الؽنابم، ولم تحل ألحد كان لبلنا"
 

 المرآن
 [ٙ({ ]اْلنبٌاء : ٙ}َما آَمنَْت لَْبلَُهْم ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها أَفَُهْم ٌُْإِمنُوَن )

 التفسٌر:

من لرٌة طلب أهلها المعجزات ِمن رسولهم وتحممت، بل كذَّبوا، « مكة»فار ما آمنت لبل ك
 إذا تحممت المعجزات التً طلبوها؟ كبل إنهم ال ٌإمنون.« مكة»فؤهلكناهم، أفٌإمن كفار 

 .(ٕ)لال ٌحٌى:" أي: ال ٌإمنون لو جاءتهم آٌة" 
 استبصالهم أي: ما آمن أهل لرٌة أتتهم هذه اآلٌات حتى أوجب هللا لال الزجاج:" 

 .(ٖ)وإهبلكهم بالعذاب، وهللا جعل موعد هذه األمة المٌامة"

لال الطبري:" ما آمن من لبل هإالء المكذّبٌن دمحما من مشركً لومه الذٌن لالوا: فلٌؤتنا  
دمحم بآٌة كما جاءت به الرسل لبله من أهل لرٌة عذّبناهم بالهبلن فً الدنٌا، إذ جاءهم رسولنا 

جزة، أفهإالء المكذبون دمحما السابلوه اآلٌة ٌإمنون إن جاءتهم آٌة ولم تإمن لبلهْم إلٌهم بآٌة مع
 .(ٗ)أسبلفهم من األمم الخالٌة التً أهلكناها برسلها مع مجٌبها"

أي : ما آتٌنا لرٌة من المرى الذٌن بعث فٌهم الرسل آٌة على ٌََدْي نبٌها  لال ابن كثٌر:" 
بذلن، أفهإالء ٌإمنون باآلٌات لو رأوها دون أولبن؟ كبل بل ناهم فآمنوا بها ، بل كذبوا ، فؤهلك

}إن الذٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون ولو جاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العذاب األلٌم{ 
 [ .52، 5ٙ]ٌونس: 

هذا كله، ولد شاهدوا من اآلٌات الباهرات، والحجج الماطعات، والدالبل البٌنات، على 
 ما هو أظهر وأجلى، وأبهر وألطع وألهر، مما شوهد مع ؼٌره من األنبٌاء، ٌدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٘)"صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن
لال الزمخشري:" أفهم ٌإمنون فٌه أنهم أعتى من الذٌن الترحوا على أنبٌابهم اآلٌات 

كهم هللا. فلو أعطٌناهم ما وعاهدوا أنهم ٌإمنون عندها، فلما جاءتهم نكثوا أو خالفوا، فؤهل
 .(ٙ)ٌمترحون لكانوا أنكث وأنكث"

أي: بهذه اآلٌات الممترحة، وإنما سنته تمتضً أن من طلبها، ثم حصلت  لال السعدي:" 
له، فلم ٌإمن أن ٌعاجله بالعموبة. فاألولون ما آمنوا بها، أفٌإمن هإالء بها؟ ما الذي فضلهم على 

                                                             

 .ٕ٘ٗٗ/1(:صٕٖٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗٗٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖالمرآن:معانً  (ٖ)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٗٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
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متضً اإلٌمان عند وجودها؟ وهذا االستفهام بمعنى النفً، أي: ال أولبن، وما الخٌر الذي فٌهم، ٌ
 .(ٔ)ٌكون ذلن منهم أبدا"

 .(ٕ)عن مجاهد :"}أَْهلَْكنَاَها أَفَُهْم ٌُْإِمنُوَن{، ٌصّدلون بذلن" 
 .(ٖ)أي: الرسل كانوا إذا جاءوا لومهم بالبٌنات فلم ٌإمنوا لم ٌناظروا" لال لتادة:" 

 [:ٙ-ٔفوابد اآلٌات:]
 لرب الساعة. -ٔ
 بٌان ما كان علٌه المشركون من ؼفلة ولهو وإعراض، والناس الٌوم أكثر منهم فً ذلن. -ٕ
ٌِْه َوَسلََّم. -ٖ  بٌان حٌرة المشركٌن إزاء الوحً اإللهً والنبً َصلَّى هللاُ َعلَ
ان إذا المعجزات لم تكن ٌوماً سبباً فً هداٌة الناس بل كانت سبب إهبلكهم إذ هذا طبع اإلنس -ٗ

 لم ٌرد اإلٌمان والهداٌة فإنه ال ٌهتدي ولو جاءته كل آٌة.
 

 المرآن
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن ) ٌِْهْم فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ ({ ]اْلنبٌاء : 6}َوَما أَْرَسْلنَا لَْبلََن إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ

6] 
 التفسٌر:

 -رجاال من البشر نوحً إلٌهم، ولم نرسل مبلبكة، فاسؤلوا  إال -أٌها الرسول  -وما أرسلنا لبلن 
 أهل العلم بالكتب المنزلة السابمة، إن كنتم تجهلون ذلن. -« مكة»ٌا كفار 

 سبب النزول:
ُ َرسُواًل{ ]الفرلان :  [، ٌؤكل ٔٗلال مماتل:" لالوا فً الفرلان: }أََهذَا الَِّذي بََعَث َّللاَّ

}َوَما أَْرَسْلَنا لَْبلََن إِالَّ فً لولهم:  -عز وجل -سلهم، فؤنزل هللاوٌشرب وترن المبلبكة فلم ٌر

ٌِْهمْ   .(ٗ){..."ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
ٌِْهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  وما أرسلنا  [، أي:"2}َوَما أَْرَسْلَنا لَْبلََن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ

 .(٘)"حً إلٌهمإال رجاال من البشر نو -أٌها الرسول  -لبلن 
 .(ٙ)لال ابن عباس:" أي: لٌسوا من أهل السماء كما للتم" 
أي : جمٌع الرسل الذٌن تمدموا كانوا رجاال من البشر ، لم ٌكن فٌهم أحد  لال ابن كثٌر:" 

ِهْم ِمْن ( إِلٌَْ ٔمن المبلبكة ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إِال ِرَجاال ٌُوَحى )
ُسِل { ] األحماؾ :  5ٓٔأَْهِل اْلمَُرى { ] ٌوسؾ :  [  5[ ، ولال تعالى : } لُْل َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ

 ٙ، ولال تعالى حكاٌة عمن تمدم من األمم أنهم أنكروا ذلن فمالوا : } أَبََشٌر ٌَْهُدونََنا { ] التؽابن : 
"](2). 

« ٌوحً إلٌهم»إلٌهم{،  بالنون، ولرأ البالون نوحً:»لرأ حفص وحمزة والكسابً  
 .(1)بالٌاء

ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌا  -فاسؤلوا  [، أي:"2}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ
 .(5)"أهل العلم بالكتب المنزلة السابمة، إن كنتم تجهلون ذلن -« مكة»كفار 

                                                             

 .1ٔ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٓٔ/2(:صٕٔ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (1)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
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لوا أهل العلم من األمم كالٌهود والنصارى وسابر الطوابؾ : أي : اسؤ لال ابن كثٌر:" 
هل كان الرسل الذٌن أتوهم بشًرا أو مبلبكة ؟ إنما كانوا بشًرا ، وذلن من تمام نِعَم هللا على خلمه 

 .(ٔ); إذ بعث فٌهم رسبل منهم ٌتمكنون من تناول الببلغ منهم واألخذ عنهم"
 .(ٕ)ما بعث رسوال إال من البشر" -ز وجلع -فسٌخبرونكم أن هللا لال مماتل: " 
 .(ٖ)ٌمول: إن كنت ال تصدق فاسؤل، وهو ٌعلم أنه لد كذب" لال ٌحٌى:" 
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً    [، ألوال:2}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

ون الخالٌة الذٌن ٌعلمون أن هللا العلماء بؤخبار من سلؾ من المر«: أهل الذكر»أحدها : أن 
 .(ٗ)تعالى ما بعث رسوالً إال من رجال األمة ، وما بعث إلٌهم ملكاً. حكاه الماوردي

ٌعنً: أهل الفهم عن هللا، والعلماء باهلل وبؤوامره وبؤٌامه.  {، "أهل الذكرولال سهل:} 
بؤٌام هللا، وهو عامة المإمنٌن وعالم  لٌل: صفهم لنا. لال: العلماء ثبلثة: عالم باهلل ال بؤمر هللا وال

باهلل وبؤمر هللا ال بؤٌام هللا، وهم العلماء وعالم باهلل وبؤمر هللا وبؤٌام هللا، وهم النبٌون 
 .(٘)"والصدٌمون

 .(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)الثانً : أنهم أهل التوراة واإلنجٌل، لاله ابن عباس
ْكر{: ٌعنً أهل الكتب الماضٌة أبشرا كانت الرسل }فَاْسؤَلُوا أَْهَل  لال ابن عباس:"  الذِّ

التً أتتكم أم مبلبكة؟ فإن كانوا مبلبكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فبل تنكروا أن ٌكون دمحم 
 .(5)رسوال"
 .(ٓٔ)لال لمشركً لرٌش: إن دمحما فً التوراة واإلنجٌل" لال ابن عباس:" 
األنبٌاء كلهم بشر.. والدلٌل على أن أهل وأهل جمٌع الكتب ٌعترفون أن  لال الزجاج:" 

ٌِْهم{ ]النحل :  َل إِلَ ْكَر ِلتَُبٌَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ [، ولوله: ٗٗالذكر أهل الكتب لوله تعالى}َوأَْنَزْلَنا إَِل
 .(ٔٔ)["ٓ٘}َوَهذَا ِذْكٌر ُمَباَرٌن أَْنَزْلنَاه{ ]األنبٌاء : 

 . (ٕٔ)مجاهد أٌضا، لاله أهل التوراة خاصةالثالث : أنهم 
 .(٘ٔ)، واألعمش(ٗٔ)، وأبو جعفرالبالر(ٖٔ)الرابع: أنهم أهل المرآن، لاله ابن زٌد

 .(ٙٔ)سمعنا أنه من أسلم من أهل التوراة واإلنجٌل" لال األعمش:" 
ْكِر ِإْن كُْنتُْم ال تَْعلَُموَن"، لال: نحن  عن جابر، عن أبً جعفر، لوله:"}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

 .(2ٔ)أهل الذكر"
:، لال:" نحن أهل الذّكر" ًّ  .(1ٔ)وروي عن عل

                                                             

 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٓٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .15ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٗٓٔتفسٌر التستري: (٘)
 .1ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .51ٕ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٓ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٓ/2ٔانظر: الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٓ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .5ٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٗٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
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ْكِر إِْن كُْنتُْم ال تَْعلَُموَن{، لال: الذكر: المرآن، ولرأ  عن ابن زٌد: لوله :"}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{، ولرأ }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بِ  ا َجاَءهُْم{ ... اآلٌة"}إِنَّا نَْحُن نزْلَنا الذِّ ْكِر لَمَّ الذِّ

(ٔ). 
لال الحافظ ابن كثٌر: " ولول عبد الرحمن بن زٌد الذكر: المرآن، واستشهد بموله }إنا  

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{ صحٌح، لكن لٌس هو المراد هاهنا، ألن المخالؾ ال ٌرجع 
الر: نحن أهل الذكر، ومراده: أن هذه األمة فً إثباته بعد إنكاره إلٌه، وكذا لول أبً جعفر الب

 .(ٕ)أهل الذكر صحٌح، فإن هذه األمة أعلم من جمٌع األمم السابمة"
 .(ٖ)فاسؤلوا من آمن من أهل الكتاب. حكاه الزجاجالخامس: معناه: 

 .(ٗ)مإمنً أهل التوراة"لال مماتل: ٌعنً: " 
 .(٘)الملة أو خالفهم. أفاده الزجاج معناه: اسؤلوا كل من ٌذكر بعلم وافك أهل هذهالسادس: 
استدل باآلٌة على أن التملٌد جابز، وهو خطؤ، ولو سلم لكان المعنى  لال الشوكانً:" 

سإالهم عن النصوص من الكتاب والسنة، ال عن الرأي البحت، ولٌس التملٌد إال لبول لول الؽٌر 
 .(ٙ)دون حجته"

 
 المرآن

 [6({ ]اْلنبٌاء : 6ؤْكُلُوَن الطَّعَاَم َوَما َكانُوا َخاِلِدٌَن )}َوَما َجعَْلنَاهُْم َجَسًدا اَل ٌَ 

 التفسٌر:
وما جعلنا أولبن المرسلٌن لبلن خارجٌن عن طباع البشر ال ٌحتاجون إلى طعام وشراب، وما 

 كانوا خالدٌن ال ٌموتون.
 سبب النزول:

ُ رَ  ونزل فً لولهم: لال مماتل:"  [ ٌؤكل وٌشرب ٔٗسُواًل{ ]الفرلان : }أََهذَا الَِّذي بََعَث َّللاَّ

 علٌهم -{، ٌعنى األنبٌاءَوَما َجعَْلنَاهُْم َجَسًدا: }-سبحانه -المبلبكة فبل ٌرسلهم، فمال (2)وٌترن
 .(1)الذي لٌس فٌه روح "«: الجسد»السبلم، و
وما جعلنا أولبن  أي:" [،1}َوَما َجعَْلنَاهُْم َجَسًدا اَل ٌَؤْكُلُوَن الطَّعَاَم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(5)"المرسلٌن لبلن خارجٌن عن طباع البشر ال ٌحتاجون إلى طعام وشراب
 .(ٓٔ)أي: ولكنا جعلناهم جسدا ٌؤكلون الطعام، ٌعنً النبٌٌن" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: لم نجعلهم مبلبكة ال ٌؤكلون الطعام، ولكن جعلناهم أجسادا مثلن  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ٌؤكلون الطعام"
 .(ٕٔ)ٌمول: لم نجعلهم جسدا إال لٌؤكلوا الطعام" لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: ما جعلناهم جسدا إال لٌؤكلوا الطعام" لال لتادة:" 
ٌمول: لم أجعلهم جسدا لٌس فٌهم أرواح ال ٌؤكلون الطعام، ولكن جعلناهم  لال الضحان:" 

 .(ٔ)جسدا فٌها أرواح ٌؤكلون الطعام"

                                                             

 .5ٕٓ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٓ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .2ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٔٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2ٔٗ/ٖفتح المدٌر: (ٙ)
 .المطبوع! واالولى: وترن المبلبكة فلم ٌرسلهمكذا فً  (2)
 .2ٕ-2ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٗٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .55ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٗٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
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لد كانوا أجساًدا ٌؤكلون الطعام ، كما لال تعالى : } َوَما أَْرَسْلنَا  أي : بل لال ابن كثٌر:" 
َعاَم َوٌَْمشُوَن فًِ األْسَواِق { ] الفرلان :  [ أي : لد ٕٓلَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إِال إِنَُّهْم لٌََؤْكُلُوَن الطَّ

للتكسب والتجارة ،  كانوا بشرا من البشر ، ٌؤكلون وٌشربون مثل الناس ، وٌدخلون األسواق
ولٌس ذلن بضار لهم وال نالص منهم شٌبًا ، كما توهمه المشركون فً لولهم : } َماِل َهذَا 

ِه َملٌَن فٌََكُوَن َمعَهُ نَِذًٌرا أَْو ٌُْلمَى  ٌْ َعاَم َوٌَْمِشً فًِ األْسَواِق لَْوال أُنزَل إِلَ ٌَؤْكُُل الطَّ سُوِل  ٌِْه َكنز الرَّ إِلَ
 1،  2هُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل ِمْنَها َولَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَتَّبِعُوَن ِإال َرُجبل َمْسُحوًرا { ] الفرلان : أَْو تَكُوُن لَ 

"](ٕ). 
 .(ٖ)"وما كانوا خالدٌن ال ٌموتون [، أي:"1}َوَما َكانُوا َخاِلِدٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)رسلٌن"بؤكلهم وشربهم، ٌعنى: الرجال الم لال الفراء:" 
أي : فً الدنٌا ، بل كانوا ٌعٌشون ثم ٌموتون، } َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ِمْن  لال ابن كثٌر:" 

[ ، وخاصتهم أنهم ٌوحى إلٌهم من هللا عز وجل ، تنزل علٌهم  ٖٗلَْبِلَن اْلُخْلَد { ] األنبٌاء : 
 .(٘)المبلبكة عن هللا بما ٌحكم  فً خلمه مما ٌؤمر به وٌنهى عنه "

 .(ٙ)ما كانوا ال ٌموتون" لال ٌحٌى:" 
 .(2)ٌذولون الموت" لال مماتل:" 
 .(1)وما كانوا ٌخلدون فً الدنٌا، ال ٌموتون" لال لتادة:" 

 
 المرآن

ٌْنَاهُْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفٌَِن )  [6({ ]اْلنبٌاء : 6}ثُمَّ َصَدْلنَاهُُم اْلَوْعَد فَؤَْنَج
 التفسٌر:

ثم أنجزنا لؤلنبٌاء وأتباعم ما وعدناهم به من النصر والنجاة، وأهلَْكنا المسرفٌن على أنفسهم 

  بكفرهم بربهم.
إنا أرسلنا رسبل من البشر  [، أي:"5}ثُمَّ َصَدْلنَاهُُم اْلَوْعَد{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:

 .(5)"وصدلناهم وعدنا
 .(ٓٔ)إلى لومهم" ، ٌعنً: العذاب فً الدنٌا«الوعد» لال مماتل:"

، صدلهم هللا وعده ففعل «لٌهلكن الظالمٌن»أي : الذي وعدهم ربهم :  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)ذلن "

كانت الرسل تحذر لومها عذاب هللا فً الدنٌا وعذابه فً اآلخرة إن لم  لال ٌحٌى:" 
 .(ٕٔ)ٌإمنوا، فلما لم ٌإمنوا صدق هللا رسله الوعد، فؤنزل العذاب على لومهم"

َناهُْم َوَمْن نََشاُء{ ]األنبٌاء : له تعالى:لو ٌْ فنصرناهم على المكذبٌن  [، أي:"5}فَؤَْنَج
 .(ٖٔ)وأنجٌناهم هم ومن آمن معهم"

 .(ٔ)ٌعنً: النبً والمإمنٌن" لال ٌحٌى:" 

                                                                                                                                                                              

 .ٗٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٓٓ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .ٓٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (5)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٙ-ٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
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 .(ٕ)أي : أتباعهم من المإمنٌن " لال ابن كثٌر:" 
وأهلَْكنا المسرفٌن على أنفسهم  [، أي:"5: }َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األنبٌاء لوله تعالى:

 .(ٖ)"بكفرهم بربهم
 .(ٗ)وأهلكنا الذٌن أسرفوا على أنفسهم بتكذٌبهم رسل ربهم" لال المراؼً:أي:" 
 .(٘)أي : المكذبٌن بما جاءت الرسل به " لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ٌمول: وعذبنا المشركٌن فً الدنٌا" لال مماتل:"
صدلناهم الوعد{، إلى لوله: }وأهلكنا المسرفٌن{، لال: هم عن لتادة، لوله: "}ثم 

 .(2)"المشركون
 

 المرآن
ٌْكُْم ِكتَابًا فٌِِه ِذْكُركُْم أَفاََل تَْعِملُوَن )  [ٓٔ({ ]اْلنبٌاء : ٓٔ}لَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

 التفسٌر:
كم وشرفكم فً الدنٌا واآلخرة إن تذكر تم به، أفبل تعملون ما لمد أنزلنا إلٌكم هذا المرآن، فٌه عزُّ

ْلتكم به على ؼٌركم؟  فَضَّ
ٌْكُْم ِكتَاًبا فٌِِه ِذْكُركُْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  َل لمد أنزلنا إلٌكم هذا  [، أي:"ٓٔ}لَمَْد أَْنَزْلنَا إِ

كم وشرفكم فً الدنٌا واآلخرة إن تذكرتم به  .(1)"المرآن، فٌه عزُّ
ٌْكُْم ِكتَابًا فٌِِه ِذْكُركُْم{ ]األنبٌاء : }لَمَْد أَْنَزْلنَ لوله تعالى:وفً    وجوه من التفسٌر:[، ٓٔا إِلَ

 .(5)فٌه حدٌثكم ، لاله مجاهدلمد أنزلنا إلٌكم كتابا أحدها : معناه: 
 .(ٓٔ)الثانً : فٌه مكارم أخبللكم ومحاسن أعمالكم ، لاله سفٌان

ٌْكُْم ِكتَابًا فٌِِه نزل المرآن بمكارم األخبلق، ألم تسمعه ٌمول: } لال سفٌان:"  لَمَْد أَنزْلنَا إِلَ

 .(ٔٔ)ِذْكُركُْم أَفَبل تَْعِملُوَن{"
 .(ٗٔ)، ومماتل(ٖٔ)-فً إحدى الرواٌات-، وسفٌان(ٕٔ)الثالث : فٌه شرفكم. لاله ابن عباس

 .(٘ٔ)لال ابن عٌسى :"فٌه شرفكم إن تمسكتم به وعملتم بما فٌه"
َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََن َوِلمَْوِمن{ ]الزخرؾ : أي: شرفكم ،وكذلن لوله: } لال ابن لتٌبة:" 

ٗٗ"](ٔٙ). 
 .(1ٔ)"، لال: شرؾ لن ولمومن(2ٔ)}لَِذْكٌر لََن َوِلمَْوِمَن{ عن سفٌان:" 

                                                                                                                                                                              

 .2ٙ-ٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 . ٕ٘ٗٗ/1(:صٖ٘ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم)(2)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٙٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 . الخبر ؼٌر مرلم فً المطبوع!ٕٙٗٗ/1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
م فً . ورواه عنه اٌضا ٌحٌى بن سبل55ٔ(:ص2ٕ: ٖ: 1ٕٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٖٔ)

 .ٔٔٗ/ٔالتفسٌر:
 .2ٕ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .[ٗٗ]الزخرؾ : (2ٔ)
 .55ٔ(:ص2ٕ: ٖ: 1ٕٙتفسٌر سفٌان الثوري) (1ٔ)



ٔٔٔ 
 

 .(ٔ)الرابع : فٌه دٌنكم. لاله الحسن
  .(ٕ)فٌه دٌنكم، أمسن علٌكم دٌنكم كتابكم" لال الحسن:" 

 .(ٖ)ٌنكم. لاله السديفٌه ذكر ما تعنون به وأمر آخرتكم ودالخامس: 
 .(ٗ)السادس : العمل بما فٌه حٌاتكم ، لاله سهل بن عبدهللا

}َكبلَّ إِنََّها تَْذِكَرةٌ{  معناه: فٌه تذكرة لكم بما تلمونه من رحمة أو عذاب، كما لال عز وجل: السابع:
 .(٘). وهذا لول الزجاج[ٔٔ]عبس : 
لال: }َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََن َوِلمَْوِمن{  لال الزمخشري: }ذكركم{، أي: شرفكم وصٌتكم، كما 

[، أو موعظتكم، أو فٌه مكارم األخبلق التً كنتم تطلبون بها الثناء، أو حسن ٗٗ]الزخرؾ : 
الذكر، كحسن الجوار، والوفاء بالعهد، وصدق الحدٌث، وأداء األمانة، والسخاء، وما أشبه 

 .(ٙ)ذلن"
ْلتكم به على  [، أي:"ٓٔنبٌاء : }أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]األلوله تعالى:  أفبل تعملون ما فَضَّ
 .(2)"ؼٌركم؟
 .(1)"أي: أفبل تعملون هذه النعمة فتإمنون بما جاءكم به دمحم علٌه السبلم؟لال الصابونً:" 

 [:ٓٔ-2فوابد اآلٌات:]
 تمرٌر مبدأ أن الرسل ال ٌكونون إال بشراً ذكوراً ال إناثاً. -ٔ
من ال ٌعلم أمور دٌنه من عمٌدة وعبادة وحكم، وأن وجوب سإال أهل العلم على كل  -ٕ

اآلٌة عامة فً كل مسؤلة من مسابل الدٌن، إذا لم ٌكن عند اإلنسان علم منها أن ٌسؤل 
 من ٌعلمها من العلماء الراسخٌن فً العلم.

ٌِْهْم{ ]األنب -ٖ [، على عدم 2ٌاء : استدلوا بموله تعالى: }َوَما أَْرَسْلَنا لَْبلََن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
 .(5)جواز نبوة النساء، وأن النبوة خاصة بالرجال. وهذا لول الجمهور

 ذم اإلسراؾ فً كل شًء وهو كالؽلو فً الشرن والظلم. -ٗ
المرآن ذكر ٌذكر به هللا تعالى لما فٌه من دالبل التوحٌد وموعظة لما فٌه من لصص  -٘

 رابع وآداب وأخبلق.األولٌن وشرؾ أي شرؾ لمن آمن به وعمل بما فٌه من ش
 
 

 المرآن
 [ٔٔ({ ]اْلنبٌاء : ٔٔ}َوَكْم لََصْمنَا ِمْن لَْرٌٍَة َكانَْت َظاِلَمةً َوأَْنَشؤْنَا بَْعَدَها لَْوًما آَخِرٌَن )

                                                             

 .ٕٙٗٗ/1(:ص2ٖٓٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٗٗ/1(:ص2ٖٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٙٗٗ/1(:ص1ٖٓٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٗٓٔانظر: تفسٌر التستري: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .٘ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)

، البن كثٌر، والجواب الصحٌح 1ٖٗ، و لصص األنبٌاء ص 2ٖٗ، 2ٔٗ/ٙانظر: فتح الباري  (5)
 البن تٌمٌة. ،ٖٖٔ/ٔ

وذكروا لذلن حكما; منها:  أن النبوة عبء ثمٌل ال تتحمله طبٌعة المرأة الضعٌفة، وألن الرسالة تمتضً 
االشتهار بالدعوة، واألنوثة تمتضً التستر وتنافً االشتهار لما بٌن االشتهار واالستتار من التمانع. ولعلو 

للرجال على النساء، والنبوة تمتضً لوامة النبً على من  مرتبة الذكور على األنوثة فلذلن جعل هللا الموامة
ٌتابعه، وألن المرأة ٌطرأ عٌلها بحكم طبٌعتها ما ٌعطلها عن كثٌر من الوظابؾ واالتصال بالمؤل األعلى 
كالحٌض والحمل والوالدة ونحوه، ولكون النفوس مابلة فً ذواتهن بحسب الطبع فٌؽفلون عن ممالهن، وكل 

 مٌام بؤعباء الرسالة وتكالٌفها. كما نالش الجمهور أدلة المخالفٌن بردود لوٌة.ذلن مانع من ال
، ٕٙٙ، ٕ٘ٙ/ٕ، لئلمام ابن كثٌر، لوامع األنوار البهٌة 1ٙٗ-1ٕٗ]للتوسع: لصص األنبٌاء، ص 

 ، د. عمر األشمر[15-1ٗللسفارٌنً، الرسل والرساالت ص 



ٕٔٔ 
 

 التفسٌر:
وكثٌر من المرى كان أهلها ظالمٌن بكفرهم بما جاءتهم به رسلهم، فؤهلكناهم بعذاب أبادهم 

 وًما آخرٌن سواهم.جمٌعًا، وأوجدنا بعدهم ل
وكثٌر من المرى  [، أي:"ٔٔ}َوَكْم لََصْمنَا ِمْن لَْرٌٍَة َكاَنْت َظاِلَمةً{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"كان أهلها ظالمٌن بكفرهم بما جاءتهم به رسلهم، فؤهلكناهم بعذاب أبادهم جمٌعًا
 .(ٕ)أي أهلكنا. وأصل المصم: الكسر" لال ابن لتٌبة:" 
أهلكنا وأذهبنا، ٌمال: لصم هللا عمر الكافر أي «: لصمنا»معنى  زجاج:"لال ال 

 .(ٖ)أذهبه"
وكثٌرا لصمنا من لرٌة، والمصم: أصله الكسر، ٌمال منه: لصمت  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(ٗ)ظهر فبلن إذا كسرته، وانمصمت سنه: إذا انكسرت، وهو هاهنا معنً به أهلكنا"
 .(٘)َصْمنَا{، لال: أهلكنا"عن مجاهد، لوله :"}َوَكْم لَ  
 .(ٙ)لصمها أهلكها" لال ابن زٌد:" 
وأوجدنا بعدهم لوًما  [، أي:"ٔٔ}َوأَْنَشؤْنَا بَْعَدَها لَْوًما آَخِرٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(2)"آخرٌن سواهم
وأحدثنا بعد ما أهلكنا هإالء الظلمة من أهل هذه المرٌة التً  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(1)اها بظلمها لوما آخرٌن سواهم"لصمن
 

 المرآن
ا أََحسُّوا بَؤَْسنَا إِذَا هُْم ِمْنَها ٌَْركُُضوَن )  [ٕٔ({ ]اْلنبٌاء : ٕٔ}فَلَمَّ

 التفسٌر:

فلما رأى هإالء الظالمون عذابنا الشدٌد نازال بهم، وشاهدوا بوادره، إذا هم من لرٌتهم ٌسرعون 
 هاربٌن.
ا أَحَ لوله تعالى:  فلما رأى هإالء الظالمون عذابنا  [، أي:"ٕٔسُّوا َبؤَْسنَا{ ]األنبٌاء : }فَلَمَّ

 .(5)"الشدٌد نازال بهم، وشاهدوا بوادره
  .(ٓٔ)ٌمول: فلما عاٌنوا عذابنا لد حّل بهم ورأوه لد وجدوا مسه" لال الطبري: " 
 .(ٔٔ)أي: وجدوا عذابنا، ولٌل: وصل إلٌهم عذابنا" لال السمعانً:" 
ٌَْركُُضوَن{ ]األنبٌاء : ى:لوله تعال  إذا هم من لرٌتهم ٌسرعون  [، أي:"ٕٔ}إِذَا هُْم ِمْنَها 
 .(ٕٔ)"هاربٌن

ٌمول: إذا هم مما أحسوا بؤسنا النازل بهم ٌهربون سراعا َعْجلَى، ٌَْعُدون  لال الطبري: " 
 .(ٖٔ)منهزمٌن"

                                                             

 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٙٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٔٗ/1ٔسٌر الطبري:تف (ٖٔ)



ٖٔٔ 
 

كضت تحرٌن الرجلٌن; تمول: ر«: الركض»أي: ٌعدون. وأصل  لال ابن لتٌبة:" 
الفرس: إذا أعدٌته بتحرٌن رجلٌن فعدا. وال ٌمال: فركض ، ومنه لوله: }اْركُْض بِِرْجِلَن َهذَا 

 .(ٔ)[ "ُٕٗمْؽتََسٌل َباِرٌد{ ]ص : 
 .(ٕ)أي: ٌهربون ركضا، ٌمال: ركض الدابة إذا أسرع فً سٌرها" لال السمعانً:" 
 .(ٖ)"عن السدى لوله: }إذا هم منها ٌركضون{، لال: ٌفرون 
}اْركُْض  ضرب الدابة بالرجل. ومنه لوله تعالى:«: الركض» لال الزمخشري:" 

[، فٌجوز أن ٌركبوا دوابهم ٌركضونها هاربٌن منهزمٌن من لرٌتهم لما ٕٗبِِرْجِلَن{ ]ص : 
أدركتهم ممدمة العذاب، وٌجوز أن ٌشبهوا فً سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبٌن الراكضٌن 

 .(ٗ)لدوابهم"
 

 المرآن
 [ٖٔ({ ]اْلنبٌاء : ٖٔ}اَل تَْركُُضوا َواْرِجعُوا إِلَى َما أُتِْرْفتُْم فٌِِه َوَمَساِكنِكُْم لَعَلَّكُْم تُْسؤَلُوَن )

 التفسٌر:
فنودوا فً هذه الحال: ال تهربوا وارجعوا إلى لذاتكم وتنعُّمكم فً دنٌاكم الملهٌة ومساكنكم 

 ، وذلن على وجه السخرٌة واالستهزاء بهم.المشٌَّدة، لعلكم تُسؤلون من دنٌاكم شٌبًا
 .(٘)"فنودوا فً هذه الحال: ال تهربوا [، أي:"ٖٔ}اَل تَْركُُضوا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)ٌمول :ال تهربوا " لال الطبري:" 
 .(2)"ال تفّروالال مجاهد:" 
ْم فٌِِه َوَمَساِكنِكُْم لَعَلَّكُْم عن ابن عباس لوله :"}ال تَْركُُضوا َواْرِجعُوا إِلَى َما أُتِْرْفتُ  

 .(1)تُْسؤَلُوَن{، ٌعنً: من نزل به العذاب فً الدنٌا ممن كان ٌعصً هللا من األمم"

فإن للت: من المابل؟ للت:  فمٌل لهم:}ال تركضوا{، والمول محذوؾ لال الزمخشري:" 
بؤن ٌمال لهم ذلن وإن لم ٌحتمل أن ٌكون بعض المبلبكة أو من ثم من المإمنٌن أو ٌجعلوا خلفاء 

ٌمل. أو ٌموله رب العزة وٌسمعه مبلبكته لٌنفعهم فً دٌنهم. أو ٌلهمهم ذلن فٌحدثوا به 
 .(5)نفوسهم"
وارجعوا إلى  [، أي:"ٖٔ}َواْرِجعُوا إِلَى َما أُتِْرْفتُْم فٌِِه َوَمَساِكنِكُْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"ومساكنكم المشٌَّدة لذاتكم وتنعُّمكم فً دنٌاكم الملهٌة
 .(ٔٔ)وارجعوا إلى ما أُنعمتم فٌه من عٌشتكم ومساكنكم" لال الطبري: ٌمول: " 
، ]وارجعوا إلى ما[ نعمتم فٌه، والمترؾ: المنعم، ولٌل: إلى دنٌاكم لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)}ومساكنكم{ التً نعمتم فٌها"
إبطار النعمة «: اإلتراؾ»ة. ومن العٌش الرأفة والحال الناعم لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖٔ)"وهً الترفة

                                                             

 .ٖٕٗؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕٙٗٗ/1(:صٖٔٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .2ٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٖٕٖسٌر المٌسر:التف (ٓٔ)
 .2ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)



ٔٔٗ 
 

 .(ٔ)ٌمول: ارجعوا إلى دنٌاكم التً أترفتم فٌها"لال لتادة: " 
ٌعنً: "إلى ما خولتم فٌه من األموال }وإلى مساكنكم{، ٌعنى: لرٌتكم التً  لال مماتل: 

 .(ٕ)هربتم منها"
ن بعد ما أنذروهم فكذبوهم، كانوا إذا أحسوا بالعذاب وذهبت عنهم الرسل م لال الربٌع:" 

فلما فمدوا الرسل وأحسوا بالعذاب أرادوا الرجعة إلى اإلٌمان وركضوا هاربٌن من العذاب، فمٌل 
 .(ٖ)لهم: }ال تركضوا{، فعرفوا أنه ال محٌص لهم"

 .(ٗ)"لعلكم تُسؤلون من دنٌاكم شٌبًا [، أي:"ٖٔ}لَعَلَّكُْم تُْسؤَلُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 [، وجوه من التفسٌر:ٖٔ}لَعَلَّكُْم تُْسؤَلُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً  
 .(٘)، لاله لتادةمعناه: لعلكم تسؤلون من دنٌاكم شٌبا على وجه السخرٌة واالستهزاءأحدها : 
 .(ٙ)، لاله مجاهدلعلكم تفمهون وتفهمون بالمسؤلةالثانً : 
 .(2)العذاب" كما سبلتم اإلٌمان لبل نزول ولال مماتل:" 
. أي: لعلكم تسؤلون فتجٌبون عما تشاهدون إذا رأٌتم ما نزل بمساكنكم وما أترفتم فٌه الثالث :

 . (1)لاله الزجاج
 .(5)الرابع: لتسؤلوا عما كنتم تعملون، لاله ابن بحر

}لعلكم تسبلون{ تهكم بهم وتوبٌخ، أى: ارجعوا إلى نعٌمكم ومساكنكم  لال الزمخشري:" 
لون ؼدا عما جرى علٌكم ونزل بؤموالكم ومساكنكم، فتجٌبوا السابل عن علم ومشاهدة. لعلكم تسب

أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم فً مجالسكم. وترتبوا فً مراتبكم حتى ٌسؤلكم عبٌدكم وحشمكم 
ومن تملكون أمره وٌنفذ فٌه أمركم ونهٌكم وٌمول لكم: بم تؤمرون؟ وبماذا ترسمون؟ وكٌؾ نؤتى 

المنعمٌن المخدمٌن؟ أو ٌسؤلكم الناس فً أندٌتكم المعاون فً نوازل الخطوب،  ونذر كعادة
وٌستشٌرونكم فً المهمات والعوارض وٌستشفون بتدابٌركم، وٌستضٌبون بآرابكم. أو ٌسؤلكم 

معروفكم « ٔ»الوافدون علٌكم والطماع وٌستمطرون سحابب أكفكم، وٌمترون أخبلؾ 
ء ٌنفمون أموالهم رباء الناس وطلب الثناء، أو كانوا بخبلء فمٌل وأٌادٌكم: إما ألنهم كانوا أسخٌا

 .(ٓٔ)"لهم ذلن تهكما إلى تهكم، وتوبٌخا إلى توبٌخ
لال أكثر أهل التفسٌر: هذه اآلٌات نزلت فً أهل مدٌنة كفروا، فسلط هللا  لال السمعانً:"
بوا، فمال لهم فلما أصابهم عذاب السٌؾ هر -ولٌل: كان بختنصر  -علٌهم بعض الجبابرة 

المبلبكة، والسٌوؾ لد أخذتهم: ال تهربوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فٌه ومساكنكم. }لعلكم تسؤلون{ 
 من دنٌاكم، فتعطون من شبتم، وتمنعون من شبتم، لالوا هذا لهم استهزاء. 

ولد لٌل: هذا فً أهل مدٌنة أصابهم عذاب من السماء، فخرجوا هاربٌن، ولال لهم 
ذا المول، وٌمال فً لوله: }لعلكم تسؤلون{ أي: تسؤلون لم تركتم ما ٌصلح دٌنكم وأمر المبلبكة ه

آخرتكم، واشتؽلتم بما ٌوجب العذاب علٌكم؟ وٌمال: لعلكم تسؤلون عما عاٌنتم من العذاب، لالت 
 .(ٔٔ)المبلبكة هذا توبٌخا لهم"

 
 المرآن

                                                             

 .1ٔٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٙٗٗ/1(:صٖٓٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٗ/1ٔري:انظر: تفسٌر الطب (ٙ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٖٙ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .5ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)



ٔٔ٘ 
 

ٌْلَنَا إِنَّا كُنَّا َظاِلِمٌَن )  [ٗٔ]اْلنبٌاء :  ({ٗٔ}لَالُوا ٌَا َو
 التفسٌر:

 فلم ٌكن لهم من جواب إال اعترافهم بجرمهم ولولهم: ٌا هبلكنا، فمد ظلمنا أنفسنا بكفرنا.
 .(ٔ)لال ٌحٌى:" وهذا حٌن جاءهم العذاب" 
لال الطبري:" لال هإالء الذٌن أحّل هللا بهم بؤسه بظلمهم لما نزل بهم بؤس هللا: ٌا وٌلنا  

 .(ٕ)ا بربنا"إنا كنا ظالمٌن بكفرن
 .(ٖ)الوٌل: دعاء الهبلن" لال السمعانً:" 
 كلمة تمال لكل من ولع فً هلكة، وكذلن ٌمولها كل من ولع«: وٌل» لال الزجاج:" 
 .(ٗ)"فً هلكة

 
 المرآن

 [٘ٔ({ ]اْلنبٌاء : ٘ٔ}فََما َزالَْت تِْلَن َدْعَواهُْم َحتَّى َجعَْلنَاهُْم َحِصًٌدا َخاِمِدٌَن )
 التفسٌر:

َدْعَوتَهم ٌرددونها  -وهً الدعاء على أنفسهم بالهبلن، واالعتراؾ بالظلم  -ا زالت تلن الممالة فم
 حتى جعلناهم كالزرع المحصود، خامدٌن ال حٌاة فٌهم. 

ٌْلََنا إِنَّا   ٌَاَو لال الطبري:" ٌمول فلم تزل دعواهم، حٌن أتاهم بؤس هللا، بظلمهم أنفسهم: }
تلهم هللا، فحصدهم بالسٌؾ كما ٌُْحَصد الزرع وٌستؤصل لطعا بالمناجل، كُنَّا َظاِلِمٌَن{ حتى ل

 .(٘)هالكٌن لد انطفؤت شرارتهم، وسكنت حركتهم، فصاروا همودا كما تخمد النار فتطفؤ"
لال مماتل:" ٌمول: ٌمول فما زال الوٌل لولهم، ]حتى[ أطفؤناهم بالسٌؾ، فحمدوا مثل  

 .(ٙ)النار إذا طفبت فحمدت"

الهامد، كما ٌمال للنار إذا طفبت: خمدت النار، «: الخامد» بو عبٌدة:"لال أ 
 .(2)المستؤصل"«: الحصٌد»و

 .(1)}َحِصًٌدا{: الحصاد، }خامدٌن{: خمود النار إذا طفبت" لال ابن عباس:" 
 .(5)لال لتادة، وٌحٌى بن سبلم :" ٌمول: حتى أهلكوا" 
ٌْلََنا ِإنَّا ُكنَّا فلما رأوا العذاب وعاٌنوه لم ٌك لال لتادة:"  ٌَاَو ٌَرى إال لولهم ) ن لهم ِهّجِ

ر هللا علٌهم وأهلكهم"  .(ٓٔ)َظاِلِمٌَن( حتى دمَّ
إنهم كانوا أهل حصون، وإن هللا بعث علٌهم بختنصر، فبعث إلٌهم جٌشا  لال مجاهد:" 

َدْعَواهُْم َحتَّى  فمتلهم بالسٌؾ، ولتلوا نبٌا لهم فُحِصدوا بالسٌؾ، وذلن لوله :}فََما َزالَْت تِْلنَ 
 .(ٔٔ)َجعَْلنَاهُْم َحِصًٌدا َخاِمِدٌَن{ بالسٌؾ"

}تلن{ إشارة إلى }ٌا وٌلنا{، ألنها دعوى، كؤنه لٌل: فما زالت تلن  لال الزمخشري:" 
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ  { الدعوى دعواهم والدعوى بمعنى الدعوة. لال تعالى }َوآِخُر َدْعَواهُْم أَِن اْلَحْمُد َّلِلَّ

                                                             

 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .1ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٔٗ-1ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .]بتصرؾ[ٖٙ/ٕمجاز المرآن: (2)
 .5ٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖٓ/ٔ، لول لتادة، وانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:5ٔٗ/1ٔأخرج الطبري: (5)
 .5ٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)



ٔٔٙ 
 

؟ للت: ألن المولول كؤنه ٌدعو الوٌل، فٌمول تعالى: «دعوى»[. فإن للت: لم سمٌت ٓٔ]ٌونس : 
 .(ٔ)"ٌا وٌل فهذا ولتن

حدثنً رجل عن المحرر بن حرٌث لال: كان بالٌمن لرٌتان ٌمال  لال ابن وهب:" 
أبوابهم، ، لال: فبطروا وأترفوا حتى ما كانوا ٌؽلمون «لبلثة»واألخرى « حضوراء:»إلحداهما 

أن ٌؽزوهم « بخت نصر»لال: فلما أترفوا بعث هللا إلٌهم نبٌا فدعاهم فمتلوه; فؤلمى هللا فً نفس 
فجهز إلٌهم جٌشا فماتلوهم فهزموا جٌشه، فرجعوا إلٌه منهزمٌن; فجهز إلٌهم جٌشا آخر أكثؾ 

تى من األول فهزموهم; فلما رأي ذلن بخت بن نصر ؼزاهم هو نفسه فماتلوهم فهزمهم ح
خرجوا منها ٌركضون; فسمعوا منادٌا ٌمول: }ال تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فٌه 
ومساكنكم{، فرجعوا، فسمعوا صوتا ٌمول: ٌا آل ثؤرات النبً، فمتلوا بالسٌوؾ; فهً التً لال 

ا أََحسُّوا بَؤَْسَنا إِذَا هُْم ٌَٔٔن )هللا: }َوَكْم لََصْمنَا ِمْن لَْرٌٍَة َكاَنْت َظاِلَمةً َوأَْنَشؤْنَا بَْعَدَها لَْوًما آَخرِ  ( فَلَمَّ
ٌَْركُُضوَن ) ( ٖٔ( اَل تَْركُُضوا َواْرِجعُوا إَِلى َما أُتِْرْفتُْم فٌِِه َوَمَساِكنِكُْم لَعَلَّكُْم تُْسؤَلُوَن )ِٕٔمْنَها 

ٌْلََنا إِنَّا كُنَّا َظاِلِمٌَن ) ({ ُ٘ٔهْم َحتَّى َجعَْلنَاهُْم َحِصًٌدا َخاِمِدٌَن )( فََما َزالَْت تِْلَن َدْعَواٗٔلَالُوا ٌَا َو
 .(ٕ)["٘ٔ - ٔٔ]األنبٌاء : 

 [:٘ٔ-ٔٔفوابد اآلٌات:]
 التندٌد بالظلم وأعلى درجاته الشرن باهلل. -ٔ
 جواز االستهزاء بالمشرن الظالم إذا حل به العذاب تمرٌعاً له وتوبٌخاً. -ٕ
 بها الهالكون.ال تنفع التوبة عند معاٌنة العذاب لو طل -ٖ
 شدة الهول ورإٌة العذاب لد تفمد صاحبها رشده وصوابه فٌْهِذُر وال ٌدري ما ٌمول. -ٗ
 

 المرآن

ٌْنَُهَما اَلِعبٌَِن )  [ٙٔ({ ]اْلنبٌاء : ٙٔ}َوَما َخلَْمنَا السََّماَء َواْْلَْرَض َوَما بَ
 التفسٌر:

 -أٌها الناس  -امة الحجة علٌكم وما خلمنا السماء واألرض وما بٌنهما عبثًا وباطبل بل إلل
 ولتعتبروا بذلن كله، فتعلموا أن الذي خلك ذلن ال ٌشبهه شًء، وال تصلح العبادة إال له.

لال الطبري:" إال حجة علٌكم أٌها الناس، ولتعتبروا بذلن كله، فتعلموا أن الذي دبره  
عبادة لشًء ؼٌره، ولم ٌَْخلك وخلمه ال ٌشبهه شًء، وأنه ال تكون األلوهٌة إال له، وال تصلح ال

 .(ٖ)ذلن عبثا ولعبا"
أى: وما سوٌنا هذا السمؾ المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بٌنهما  لال الزمخشري:" 

من أصناؾ الخبلبك مشحونة بضروب البدابع والعجابب، كما تسوى الجبابرة سموفهم وفرشهم 
الدٌنٌة والحكم الربانٌة، لتكون مطارح  للهو واللعب، وإنما سوٌناها للفوابد وسابر زخارفهم،

افتكار واعتبار واستدالل ونظر لعبادنا، مع ما ٌتعلك لهم بها من المنافع التً ال تعد والمرافك 
 .(ٗ)التً ال تحصى"

 .(٘)ٌمول: ما خلمناهما َعبَثا وال باطبل" لال لتادة:" 
 .(ٙ)وال حساب العبٌن"ما خلمنا من جنة، وال نار، وال موت، وال بعث، لال مجاهد:"  

 .(2)ولال السدي: أي: إنا لم نخلمهما وما بٌنهما باطبل"
 .(ٔ)لال ٌحٌى: "أي: إنما خلمناهما للبعث والحساب، والجنة والنار"

                                                             

 .ٙٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 2ٕٗٗ/1(:صٖٗٔٙٔ، وأخرجه ابن ابً حاتم)5ٙ/ٔ(:صٙ٘ٔالمرآن من الجاع البن وهب) تفسٌر(ٕ)
 .5ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٖٓ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (2)



ٔٔ2 
 

 
 المرآن

 [6ٔ({ ]اْلنبٌاء : 6ٔ}لَْو أََرْدنَا أَْن نَتَِّخذَ لَْهًوا اَلتََّخْذنَاهُ ِمْن لَُدنَّا إِْن كُنَّا فَاِعِلٌَن )
 التفسٌر:

لو أردنا أن نتخذ لهًوا من الولد أو الصاحبة التخذناه من عندنا ال من عندكم، ما كنا فاعلٌن ذلن; 
 الستحالة أن ٌكون لنا ولد أو صاحبة.

لو أردنا أن نتخذ لهًوا من  [، أي:"2ٔ}لَْو أََرْدَنا أَْن نَتَِّخذَ لَْهًوا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"الولد أو الصاحبة

 .(ٖ)لو أردنا أن نتخذ زوجة وولدا" لال الطبري:ٌمول" 
 .(ٗ)عن ابن عباس فً لوله: "}لَْو أََرْدنَا أَْن َنتَِّخذَ لَْهًوا{، لال: لعبا" 
 .(٘)اللهو فً بعض لؽة أهل الٌمن: المرأة" لال لتادة:" 
 .(ٙ)لال الحسن " اللهو: المرأة بلسان الٌمن" 

شهدت الحسن بمكة، لال: وجاءه طاووس وعطاء ومجاهد، لال عمبة بن أبً حمزة: "
«: اللهو»فسؤلوه عن لول هللا تبارن وتعالى :}لو أردنا أن نتخذ لهوا التخذنا{، لال الحسن: 

 .(2)المرأة"
 .(1)عن مجاهد فً لوله: "}لَْو أََرْدَنا أَْن نَتَِّخذَ لَْهًوا{، لال: زوجة"

 .(5)لدا التخذت من المبلبكة"ٌمول: لو أردت إن أتخذ و لال السدي:"
 .(ٓٔ)اللهو: الولد" لال عكرمة:"

لال ابن جرٌج:"لالوا مرٌم صاحبته، وعٌسى ولده، فمال تبارن وتعالى: }لَْو أََرْدنَا أَْن 
 .(ٔٔ)نَتَِّخذَ لَْهًوا{ نساء وولدا"

عندنا ال من التخذناه من  [، أي:"2ٔ}اَلتََّخْذنَاهُ ِمْن لَُدنَّا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)عندكم"

 .(ٖٔ)التخذنا ذلن من عندنا" لال الطبري:ٌمول" 
عن ابن جرٌج:" }التََّخْذنَاهُ ِمْن لَُدنَّا إِْن ُكنَّا فَاِعِلٌَن{، لال: من عندنا، وال خلمنا جنة وال 

 .(ٗٔ)نارا، وال موتا وال بعثا وال حسابا"
 .(٘ٔ)ن عندنا"عن مجاهد:لوله: }التََّخْذنَاهُ ِمْن لَُدنَّا{، م

[، 2٘لوله :}التخذناه من لدنا{، كموله: }ِرْزلًا ِمْن لَُدنَّا{ ]المصص :  لال الزمخشري:" 
أى: من جهة لدرتنا، ولٌل }من لدنا{، أى: من المبلبكة ال من اإلنس، ردا لوالدة المسٌح 

 .(ٔ)وعزٌر"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٗٗ/1(:صٕٖٔٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٕٖٓ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٗٗ/1(:ص2ٖٔٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٗٗ/1(:صٖٙٔٙٔرجه ابن ابً حاتم)اخ (ٓٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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نا فاعلٌن ذلن; الستحالة أن ما ك [، أي:"2ٔ}إِْن كُنَّا فَاِعِلٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)ٌكون لنا ولد أو صاحبة"

 .ٌمول: ما كنا فاعلٌن" :"(ٗ)ولتادة (ٖ)لال مجاهد 
 .(٘)أي، إن ذلن ال ٌكون وال ٌنبؽً" لال لتادة:" 
ٌمول: وما خلمنا جنة وال نارا وال موتا وال بعثا وال حسابا، وكل شًء فً  لال مجاهد:" 
 .(ٙ)فهو إنكار"« إن»المرآن 

ولكنا ال نفعل ذلن، وال ٌصلح لنا فعله وال ٌنبؽً، ألنه ال ٌنبؽً أن  لال الطبري:ٌمول" 
 .(2)ٌكون هلل ولد وال صاحبة"

ثم بٌّن أن السبب فً ترن اتخاذ اللهو واللعب وانتفابه عن أفعالى: هو  لال الزمخشري:" 
 .(1)نى على كل شًء لدٌر"أن الحكمة صارفة عنه، وإال فؤنا لادر على اتخاذه إن كنت فاعبل أل

 المرآن
ا تَِصفُوَن ) ٌُْل ِممَّ ({ ]اْلنبٌاء : 6ٔ}بَْل نَْمِذُف بِاْلَحّكِ َعلَى الْبَاِطِل فٌََْدَمغُهُ فَِإذَا هَُو َزاِهٌك َولَكُُم اْلَو

ٔ6] 
 التفسٌر:

ٌِّنه، فٌدحض الباطل، فإذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب فً اآلخرة  أٌها  -بل نمذؾ بالحك ونب
 ِمن َوْصفكم ربكم بؽٌر صفته البلبمة به. -المشركون 

بل نمذؾ بالحك  [، أي:"1ٔ}َبْل نَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعلَى اْلَباِطِل فٌََْدَمؽُهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(5)ونبٌِّنه، فٌدحض الباطل"

 .(ٓٔ)أي : نبٌن الحك فٌدحض الباطل" لال ابن كثٌر:" 
ولكن ننزل الحك من عندنا، وهو كتاب هللا وتنزٌله على الكفر به  "لال الطبري:ٌمول: 

وأهله، فٌدمؽه، ٌمول: فٌهلكه كما ٌدمػ الرجل الرجل بؤن ٌشجه على رأسه شجة تبلػ الدماغ، 
 .(ٔٔ)وإذا بلؽت الشجة ذلن من المشجوج لم ٌكن له بعدها حٌاة"

نزٌه منه لذاته، كؤنه لال: }بل{، إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب، وت لال الزمخشري:" 
سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب، بل من عادتنا وموجب حكمتنا..أن نؽلب اللعب بالجد، وندحض 
الباطل بالحك. واستعار لذلن المذؾ والدمػ، تصوٌرا إلبطاله وإهداره ومحمه فجعله كؤنه جرم 

 .(ٕٔ)صلب كالصخرة مثبل، لذؾ به على جرم رخو أجوؾ فدمؽه"
 .(ٖٔ)والحّك كتاب هللا المرآن، والباطل: إبلٌس، فٌدمؽه" دة:"لال لتا 
}فٌدمؽه{، أي: ٌكسره. وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٗٔ)ممتل"
 .(ٔ)، فإذا هو ذاهب مضمحل" [، أي:"1ٔ}فَإِذَا هَُو َزاِهٌك{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

                                                                                                                                                                              

 .2ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٗٗ/1(:صٕٕٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٗ/1ٔالطبري:أخرجه  (ٗ)
 .1ٕٗٗ/1(:ص5ٖٔٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٗٗ/1(:صٕٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 . ٕٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
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 .(ٕ)هالن مضمحٌل" ٌمول: فإذا هو لال الطبري:" 
 .(ٗ)ذاهب" وفً رواٌة:" .(ٖ)عن لَتادة :"}فَإِذَا هَُو َزاِهٌك{، لال: هالن" 
ا تَِصفُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌُْل ِممَّ  -ولكم العذاب فً اآلخرة  [، أي:"1ٔ}َولَكُُم اْلَو

 .(٘)ِمن َوْصفكم ربكم بؽٌر صفته البلبمة به" -أٌها المشركون 
ٌْلُ لال ابن   ا{ تمولون وتفترون"كثٌر:" }َولَكُُم اْلَو  .(ٙ){، أي : أٌها الماتلون : هلل ولد ، }ِممَّ
ٌمول: ولكم الوٌل من وصفكم ربكم بؽٌر صفته، ولٌِلكم إنه اتخذ زوجة  لال الطبري:" 

 .(2)وولدا، وفِرٌتكم علٌه"
ا تَِصفُوَن{، أي: تك  ٌُْل ِممَّ  .(1)ذبون"عن لتادة، لوله: "}َولَكُُم اْلَو
ا تَِصفُوَن{، لال: تشركون"  ٌُْل ِممَّ  .(5)عن ابن جرٌج :"}َولَكُُم اْلَو
 .(ٔٔ)، لال: لولَهم الكذب فً ذلن"(ٓٔ)}َسٌَْجِزٌِهْم َوْصفَُهْم { :عن مجاهد  
 .(ٕٔ)هً وهللا واصؾ كذب إلى ٌوم المٌامة" لال الحسن:" 

 
 المرآن

ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َواَل ٌَْستَْحِسُروَن ) }َولَهُ َمْن ِفً السََّماَواِت َواْْلَْرِض  ({ 6َٔوَمْن ِعْنَدهُ اَل 
 [6ٔ]اْلنبٌاء : 

 التفسٌر:
وهلل سبحانه كل َمن فً السموات واألرض، والذٌن عنده من المبلبكة ال ٌؤنَفُون عن عبادته وال 

 ٌملُّونها. فكٌؾ ٌجوز أن ٌشرن به ما هو عبده وخلمه؟
وهلل سبحانه كل َمن  [، أي:"5ٔ}َولَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنبٌاء : ى:لوله تعال 

 .(ٖٔ)فً السموات واألرض"

وكل من فً السماوات واألرض عبٌده، فؤنى ٌكون له صاحبة وولد:  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)ٌمول: أوال تتفكرون فٌما تفترون من الكذب على ربكم"

 [، أي:"5ِٔعْنَدهُ اَل ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َواَل ٌَْستَْحِسُروَن{ ]األنبٌاء : }َوَمْن لوله تعالى: 
والذٌن عنده من المبلبكة ال ٌؤنَفُون عن عبادته وال ٌملُّونها. فكٌؾ ٌجوز أن ٌشرن به ما هو 

 .(٘ٔ)عبده وخلمه؟"
ْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه { أي : ال َوَمْن ِعْنَدهُ{، ٌعنً : المبلبكة ، } ال ٌَ لال ابن كثٌر:" } 

 .(ٙٔ)ٌستنكفون عنها، ]و[ ال ٌتعبون وال ٌَملُّون "

                                                                                                                                                                              

 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 . ٕٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٕ)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 . ٕٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(2)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .«تَِصفُونَ » . لبٌان معنى[5ٖٔام : ]األنع(ٓٔ)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٗٗ/1(:صٕٖٗٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 . ٕٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٗٔ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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والذٌن عنده من خلمه ال ٌستنكفون عن عبادتهم إٌاه وال ٌَْعٌَون من  لال الطبري:ٌمول: " 
 .(ٔ)طول خدمتهم له، ولد علمتم أنه ال ٌستعبد والد ولده وال صاحبته"

 .(ٕ)"ومن عنده{، لال: المبلبكةعن لتادة لوله: "} 
لكرامتهم  -}ومن عنده{، هم المبلبكة. والمراد أنهم مكرمون، منزلون لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)منزلة الممربٌن عند الملون على طرٌك التمثٌل والبٌان" -علٌه
 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله :"}َوال ٌَْستَْحِسُروَن{، ال ٌرجعون" 
 .(٘)لال مجاهد:"ال ٌحسرون" 
ال ٌُعٌون" لال لتادة:" 

(ٙ). 
 .(2): ال ٌنمطعون من العبادة" لال السدي:" 
 .(1)ال ٌملُّون ذلن االستحسار، وال ٌفترون، وال ٌسؤمون" لال ابن زٌد:" 
 .(5)أي: ال ٌفترون وال ٌعٌون وال ٌملّون، وٌمال: حسرت البعٌر" لال ابو عبٌدة:" 
 .(ٓٔ)المنمطع به الوالؾ إعٌاء أو كبلال"«: رالحسٌ»أي: ال ٌعٌون، و لال ابن لتٌبة:" 
أي: ال ٌعٌون، ٌمال حسر واستحسر إذا تعب وأعٌا، فالمبلبكة ال  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)ٌعٌون"

هذا كله معناه واحد والكبلم مختلؾ، وهو من لولهم: بعٌر َحِسٌر: إذا  لال الطبري:" 
 :(ٕٔ)أعٌا ولام; ومنه لول علممة بن عبدة

ا ِجْلُدها َفَصِلٌُب"بِها ِجٌُؾ ال ا ِعظاُمها ... فَبٌٌِض، وأمَّ  .(ٖٔ)َحْسَرى فؤمَّ
أى، تسبٌحهم متصل دابم فً جمٌع أولاتهم، ال ٌتخلله فترة بفراغ أو  لال الزمخشري:" 

 .(ٗٔ)شؽل آخر"
 

 المرآن
ٌَْل َوالنََّهاَر اَل ٌَْفتُُروَن )  [ٕٓ({ ]اْلنبٌاء : ٕٓ}ٌَُسبُِّحوَن اللَّ

 التفسٌر:
هونه دابًما، ال ٌْضعُفون وال ٌسؤمون.ٌذكر  ون هللا وٌنّزِ

ٌَْل َوالنََّهاَر{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  هم فً عبادة دابمة ٌنّزهون  [، أي:"ٕٓ}ٌَُسبُِّحوَن اللَّ
 .(٘ٔ)"هللا عما ال ٌلٌك به وٌصّلون وٌذكرون هللا لٌل نهارَ 

                                                             

 . ٕٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 .1ٕٗٗ/1(:ٕٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗٗ/1(:ص5ٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٙ/ٕمجاز المرآن: (5)
 .1ٕ٘ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .12ٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
مٌمً، من لصٌدة له ٌمدح بها الحارث بن أبً الحارث بن أبً شمر الؽسانً البٌت لعلممة بن عبدة الت(ٕٔ)

، وهو البٌت العشرون ٕٔٗ)مختار الشعر الجاهلً، بشرح مصطفى السما، طبعة مصطفى البابً الحلبً، ص 
فً المصٌدة( والحسرى: جمع حسٌر من الدواب، وهو الذي كل من من المسٌر، فمات إعٌاء. وصلٌب: ٌابس لم 

. والضمٌر فً )بها( راجع إلى المؽارة التً سلكها، فوجد فٌها بماٌا الدواب التً سارت فٌها من لبل، من ٌدبػ
 .عظام وجلود

 .ٖٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٖالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)هم اللٌل والنهار"ٌسبح هإالء الذٌن عنده من مبلبكة رب لال الطبري:أي:" 
أي: ال ٌشؽلهم عن التسبٌح رسالة، ومجرى التسبٌح منهم كمجرى النفس  لال الزجاج:" 

 .(ٕ)منا، ال ٌشؽلنا عن النفس شًء، فكذلن تسبٌحهم دابم"
فهم داببون فً العمل لٌبل ونهاًرا ، مطٌعون لصًدا وعمبل لادرون علٌه لال ابن كثٌر:"  

َ َما أََمَرهُْم َوٌَْفَعلُوَن َما ٌُْإَمُروَن { ] التحرٌم :  ، كما لال تعالى : } ال  .(ٖ)["ٌَْٙعُصوَن َّللاَّ
 .(ٗ)"ال ٌضعفون وال ٌسؤمون [، أي:"ٕٓ}اَل ٌَْفتُُروَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(٘)ال ٌفترون من تسبٌحهم إٌاه" لال الطبري:أي:" 
حمن ال ٌستكبرون عن عبادته، وال ٌسؤمون ٌمول: المبلبكة الذٌن هم عند الر لال لتادة:" 

 .(ٙ)فٌها"
ٌَْل َوالنََّهاَر ال عن   عبد هللا بن الحارث: "أن ابن عباس سؤل كعبا عن لوله: }ٌَُسبُِّحوَن اللَّ

ٌَبُودن َنفَسُن؟ لال:  ٌَْفتُُروَن{ و }ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌسؤمون{، فمال: هل ٌبودن طرفن؟ هل 
 .(2)وا التسبٌح كما ألهمتم الطَّْرؾ والنَّفَس"ال لال: فإنهم ألهم

ٌَْل َوالنََّهاَر ال ٌَْفتُُروَن{ أما لال   عبد هللا بن الحارث:" للت: لكعب األحبار }ٌَُسبُِّحوَن اللَّ
ٌشؽلهم رسالة أو عمل؟ لال: ٌا بن أخً إنهم ُجعل لهم التسبٌح، كما ُجعل لكم النفس، ألست تؤكل 

 .(1)"جًء وتذهب وأنت تنفَّس؟ للت: بلى لال: فكذلن ُجعل لهم التسبٌحوتشرب وتموم وتمعد وت
عبد هللا بن عمر: "إن هللا خلك عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء المبلبكة، وجزءا لال  

سابر الخلك، وجزأ المبلبكة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون، 
عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء الجّن، وجزءا سابر بنً آدم، وجزءا لرسالته، وجزأ الخلك 

 .(5)"وجزأ بنً آدم عشرة أجزاء، فحمل ٌؤجوج ومؤجوج تسعة أجزاء وجزءا سابر بنً آدم
بٌن أصحابه إذ لال لهم: هل تسمعون ما  -ملسو هيلع هللا ىلص -بٌنا رسول هللاعن حكٌم بن ِحَزام لال :  

إنً ألسمع أطٌط السماء. وما تبلم أن  -ملسو هيلع هللا ىلص -ء. فمال رسول هللاأسمع؟ لالوا: ما نسمع من شً
 .(ٓٔ)"تبط، وما فٌها موضع شبر إال وعلٌه ملن ساجد أو لابم

لال كعب: "ما من موضع خرمة إبرة من األرض إال وملن موكل بها ٌرفع علم ذلن  
لة العرش ما بٌن كعب أحدهم إلى إلى هللا، وإن مبلبكة السماء ألكثر من عدد التراب، وإن حم

 .(ٔٔ)"مخه مسٌرة مابة عام
 [:ٕٓ-ٙٔفوابد اآلٌات:]

 تنزه الرب تعالى عن اللهو واللعب والصاحبة والولد. -ٔ
 حجج المرآن هً الحك متى رمى بها الباطل دمؽته فذهب واضحمل. -ٕ
 منه. إلامة البراهٌن العملٌة على إبطال الباطل أمر محمود، ولد ٌكون ال بد -ٖ
 بٌان ؼنى هللا المطلك عن كل مخلولاته. -ٗ
 بٌان حال المبلبكة فً عبادتهم وتسبٌحهم هلل تعالى. ٘
 

 المرآن
                                                             

 .ٖٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٖ-12ٖ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٕٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص2ٕٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص2ٖٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)



ٕٕٔ 
 

 [ٕٔ({ ]األنبٌاء : ٕٔ}أَِم اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن اأْلَْرِض هُْم ٌُْنِشُروَن )
 التفسٌر:

 ء الموتى؟كٌؾ ٌصح للمشركٌن أن ٌتخذوا آلهة عاجزة من األرض ال تمدر على إحٌا
لال الطبري:" ٌمول: هذه اآللهة التً اتخذوها ٌحٌون األموات، وٌنشرون الخلك؟ فإن  

 .(ٔ)هللا هو الذي ٌحًٌ وٌمٌت"
معناه: أم اتخذوا آلهة ٌحٌون الموتى. ٌمال: أنشر هللا الموتى ونشروا  لال الزجاج:" 

 .(ٕ)هم"
ما اتخذوا من الحجارة عن لتادة لوله: "}أم اتخذوا آلهة من األرض{، ٌعنً: م 

 .(ٖ)والخشب"
 .(ٗ)ٌمول: أفً آلهتهم أحد ٌحًٌ ذلن ٌنشرون" لال ابن زٌد:" 
 .(٘)ٌمول: ٌنشرون الموتى من األرض، ٌمول: ٌحٌونهم من لبورهم" لال السدي:" 
 .(ٙ)عن مجاهد، لوله :"}ٌُْنِشُروَن{، ٌمول: ٌُحٌون" 

 .(2)آلهة ال ٌموتون ٌحٌون أبدا بفتح الٌاء، معناه: أم اتخذوا« ٌنشرون»لرئ: و
 

 المرآن
ا ٌَِصفُوَن ) ِ َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ ُ لَفََسَدتَا فَسُْبَحاَن َّللاَّ ({ ]اْلنبٌاء : ٕٕ}لَْو َكاَن فٌِِهَما آِلَهةٌ إاِلَّ َّللاَّ

ٕٕ] 
 التفسٌر:

امهما، لو كان فً السموات واألرض آلهة ؼٌر هللا سبحانه وتعالى تدبر شإونهما، الختلَّ نظ
ا ٌصفه الجاحدون الكافرون، من الكذب واالفتراء وكل نمص. ه هللا رب العرش، وتمدَّس َعمَّ  فتنزَّ

ُ َلفََسَدتَا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  لو كان فً السموات  [، أي:"ٕٕ}لَْو َكاَن فٌِِهَما آِلَهةٌ إِالَّ َّللاَّ
 .(1)"ختلَّ نظامهماواألرض آلهة ؼٌر هللا سبحانه وتعالى تدبر شإونهما، ال

 .(5)لال لتادة :" لو كان معهما آلهة إال هللا لفسدتا" 
لو كان فً السماوات واألرض آلهة تصلح لهم العبادة سوى هللا  لال الطبري:ٌمول:" 

الذي هو خالك األشٌاء، وله العبادة واأللوهٌة التً ال تصلح إال له، لفسد أهل السماوات 
 .(ٓٔ)واألرض"
المعنى: لو كان ٌتوالهما وٌدبر أمرهما آلهة شتى ؼٌر الواحد الذي  ي:"لال الزمخشر 

 هو فاطرهما لفسدتا. وفٌه داللة على أمرٌن: 
 أحدهما:وجوب أن ال ٌكون مدبرهما إال واحدا. 

 والثانً: أن ال ٌكون ذلن الواحد إال إٌاه وحده، لموله إال هللا. 
 فإن للت: لم وجب األمران؟ 

لرعٌة تفسد بتدبٌر الملكٌن لما ٌحدث بٌنهما من التؽالب والتناكر للت: لعلمنا أن ا
 واالختبلؾ. 

                                                             

 .ٕٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٖ/ٖنً المرآن:معا (ٕ)
 .5ٕٗٗ/1(:صٖٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٗٗ/1(:صٕٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .11ٖ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (2)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٗٗ/1(:صٖٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . ٕ٘ٗ/1ٔطبري:تفسٌر ال(ٓٔ)



ٕٖٔ 
 

وعن عبد الملن بن مروان حٌن لتل عمرو ابن سعٌد األشدق: كان وهللا أعز على من 
 وهذا ظاهر.  (ٔ)دم ناظري، ولكن ال ٌجتمع فحبلن فً شول

األفعال محتاجة إلى تلن  وأما طرٌمة التمانع فللمتكلمٌن فٌها تجاول وطراد، وألن هذه
 .(ٕ)الذات المتمٌزة بتلن الصفات حتى تثبت وتستمر"

ٌَِصفُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ا  ِ َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ ه هللا رب  [، أي:"ٕٕ}فَسُْبَحاَن َّللاَّ فتنزَّ
ا ٌصفه الجاحدون الكافرون، من الكذب واالفتراء وكل نمص  .(ٖ)"العرش، وتمدَّس َعمَّ

فتنزٌه هلل وتبربة له مما ٌفتري به علٌه هإالء المشركون به من  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)الكذب"

 .(٘)معناه: تنزٌه هللا من السوء" لال الزجاج:" 
 .(ٙ)لال لتادة :" ٌسبح نفسه تبارن وتعالى إذا لٌل علٌه البهتان" 

 
 المرآن

ا ٌَْفعَُل َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن )  [ٖٕ({ ]اْلنبٌاء : ٖٕ}اَل ٌُْسؤَُل َعمَّ
 التفسٌر:

ده سبحانه بالخلك والعبادة أنه ال ٌُسؤل عن لضابه فً خلمه، وجمٌع خلمه  إن من دالبل تفرُّ
 ٌُسؤلون عن أفعالهم.

لال ابن ابً زمنٌن:" }ال ٌسؤل عما ٌفعل{ بعباده }وهم ٌسؤلون{ والعباد ٌسؤلهم هللا عن  
 .(2)أعمالهم"
ٌسؤل عما ٌحكم على خلمه، والخلك ٌسؤلون عن )أفعالهم ٌعنً: ال  لال السمعانً:" 

وأعمالهم( ، ولٌل: ال ٌسؤل عما ٌفعل; ألنه كله حكمة وصواب، وهم ٌسؤلون عما ٌفعلون لجواز 

الخطؤ علٌهم، ولٌل: معنى ال ٌسؤل عما ٌفعل: ال ٌمال له: لم؟ ، ولماذا؟ بخبلؾ الخلك، وفً 
 .(1)لكلٌة"اآلٌة رد على المدرٌة، ولطع شبهتهم با

لال الطبري:ٌمول: " ال سابل ٌسؤل رب العرش عن الذي ٌفعل بخلمه من تصرٌفهم فٌما  
شاء من حٌاة وموت وإعزاز وإذالل، وؼٌر ذلن من حكمه فٌهم; ألنهم خلمه وعبٌده، وجمٌعهم 
فً ملكه وسلطانه، والحكم حكمه، والمضاء لضاإه، ال شًء فوله ٌسؤله عما ٌفعل فٌمول له: لم 

علت؟ ولَم لم تفعل؟ }َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن{ ٌمول جّل ثناإه: وجمٌع من فً السماوات واألرض من ف
عباده مسبولون عن أفعالهم، ومحاسبون على أعمالهم، وهو الذي ٌسؤلهم عن ذلن وٌحاسبهم 

 .(5)علٌه، ألنه فولهم ومالكهم، وهم فً سلطانه"
فً عباده، وٌسؤل عباده عن أعمالهم  أي: ال ٌسؤل فً المٌامة عن حكمه لال الزجاج:" 

سإال موبخ لمن ٌستحك التوبٌخ، ومجازٌا بالمؽفرة لمن استحك ذلن، ألن هللا عز وجل لد علم 
أعمال العباد، ولكن ٌسؤلهم إٌجابا للحجة علٌهم، وهو لوله: }َولِفُوهُْم إِنَُّهْم َمْسبُولُوَن{ ]الصافات : 

{ [، أي: سإال الحجة التً ذكرنا، فؤٕٗ ما لوله: }فٌََْوَمبٍِذ اَل ٌُْسؤَُل َعْن ذَْنبِِه ِإْنٌس َواَل َجانٌّ

                                                             

 .النوق التً خؾ لبنها وارتفع ضرعها« الشول»فً الصحاح (ٔ)
 .ٓٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . ٕ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٗ)
 .11ٖ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕٗٗ/1(:صٖٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)



ٕٔٗ 
 

[، فهذا معناه: ال ٌسؤل عن ذنبه لٌستعلم منه، ألن هللا لد علم أعمالهم لبل ولوعها 5ٖ]الرحمن : 
 .(ٔ)وحٌن ولوعها وبعد ولوعها. }عالم الؽٌب والشهادة{"

ابرة أن ال ٌسؤلهم من فً مملكتهم عن لال الزمخشري:" إذا كانت عادة الملون والجب 
أفعالهم وعما ٌوردون وٌصدرون من تدبٌر ملكهم، تهٌبا وإجبلال، مع جواز الخطإ والزلل 

كان ملن الملون ورب األرباب خالمهم ورازلهم أولى بؤن ال ٌسبل عن  -وأنواع الفساد علٌهم
ل بدواعى الحكمة.. }وهم أفعاله، مع ما علم واستمر فً العمول من أن ما ٌفعله كله مفعو

ٌسبلون{، أى: هم مملوكون مستعبدون خطاءون، فما خلمهم بؤن ٌمال لهم: لم فعلتم؟ فً كل شًء 
 .(ٕ)فعلوه "

ٌَْفعَُل َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن{، ٌمول: ال ٌسؤل عما ٌفعل بعباده،   ا  عن لتادة، لوله :"}ال ٌُْسؤَُل َعمَّ
 .(ٖ)وهم ٌسؤلون عن أعمالهم"

 .(ٗ)ال ٌسؤل الخالك عما ٌمضً فً خلمه، والخلك مسبولون عن أعمالهم" ن:"لال الضحا 
 .(٘)ال ٌسؤل الخالك عن لضابه فً خلمه، وهو ٌسؤل الخلك عن عملهم" لال ابن جرٌج:" 
روى أبو األسود الدإلً أن عمران بن حصٌن لال له: "أرأٌت ما ٌسعى فٌه الناس  

ؤنفونه؟ فملت: ال، بل أمر لضً علٌهم، لال: أفبل وٌكدحون، أهو أمر لضً علٌهم أو شًء ٌست
ٌكون ظلما؟ للت: سبحان هللا }ال ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون( فمال لً: أصبت ٌا أبا األسود، 

أتى النبً لال له: عما ٌفعل  -أو مزٌنة  -ولد أجزت عملن، ثم روى عمران أن رجبل من جهٌنة 
أم شًء ٌستؤنفونه؟ فمال النبً: " هو شًء لضً  الناس أو ٌكدحون فٌه، أهو شًء لضً علٌهم؟

علٌهم، فمال ذلن الرجل: ٌا رسول هللا، أفبل ٌكون ظلما؟ لال: ال، ثم تبل لوله تعالى: }ال ٌسؤل 
 .(ٙ)عما ٌفعل وهم ٌسؤلون{ "

 المرآن

 ًَ َوِذْكُر َمْن لَْبِلً بَْل أَْكثَُرهُْم اَل  }أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم َهذَا ِذْكُر َمْن َمِع
 [ٕٗ({ ]اْلنبٌاء : ٌَْٕٗعلَُموَن اْلَحكَّ فَُهْم ُمْعِرُضوَن )

 التفسٌر:
 -أٌها الرسول  -هل اتخذ هإالء المشركون ِمن ؼٌر هللا آلهة تنفع وتضر وتحًٌ وتمٌت؟ لل 

س فً المرآن الذي جبُت به وال فً لهم: هاتوا ما لدٌكم من البرهان على ما اتخذتموه آلهة، فلٌ
الكتب السابمة دلٌل على ما ذهبتم إلٌه، وما أشركوا إال جهبل وتملًٌدا، فهم معرضون عن الحك 

 منكرون له.
هل اتخذ هإالء المشركون  [، أي:"ٕٗ}أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهًة{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(2)"حًٌ وتمٌت؟ِمن ؼٌر هللا آلهة تنفع وتضر وت
أتخذ هإالء المشركون من دون هللا آلهة تنفع وتضّر، وتخلك  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(1)وتحًٌ وتمٌت"
كرر }أم اتخذوا من دونه آلهة{ استفظاعا لشؤنهم واستعظاما لكفرهم،  لال الزمخشري:" 

 .(5)؟"أى: وصفتم هللا تعالى بؤن له شرٌكا

                                                             

 .15ٖ-11ٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖ٘-2ٖٗ/ٖحكاه السمعانً فً التفسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٔٔ/ٖالكشاؾ: (5)



ٕٔ٘ 
 

لهم: هاتوا ما  -أٌها الرسول  -لل  [، أي:"َٕٗهانَكُْم{ ]األنبٌاء : }لُْل َهاتُوا بُرْ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لدٌكم من البرهان على ما اتخذتموه آلهة

 .(ٕ)ٌمول: هاتوا بٌنتكم على ما تمولون" لال لتادة:" 
لل ٌا دمحم لهم: هاتوا برهانكم، ٌعنً حجتكم ٌمول: هاتوا إن كنتم تزعمون  لال الطبري:" 

 .(ٖ)لٌلكم ذلن حجة ودلٌبل على صدلكم" أنكم محمون فً
فهاتوا برهانكم على ذلن: إما من جهة العمل، وإما من جهة  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٗ)"الوحى
لد أبان هللا الحجة علٌهم فً تثبٌت توحٌده وأن آلهتهم ال تؽنً عنهم شٌبا،  لال الزجاج:" 

 .(٘)أمتة بؤن لهم إلها ؼٌر هللا"ثم لٌل لهم: هاتوا برهانكم بؤن رسوال من الرسل أنبؤ 
ًَ َوِذْكُر َمْن لَْبِلً{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  هذا الكتاب الذي  [، أي:"ٕٗ}َهذَا ِذْكُر َمْن َمِع

معً والكتب التً من لبلً كالتوراة واإلنجٌل لٌس فٌها ما ٌمتضً اإلشران باهلل، ففً أي كتاٍب 
 .(ٙ)"نزل هذا؟
الذي جبتكم به من عند هللا من المرآن والتنزٌل، خبر من معً  ٌمول: هذا لال الطبري:" 

مما لهم من ثواب هللا على إٌمانهم به، وطاعتهم إٌاه، وما علٌهم من عماب هللا على معصٌتهم 
إٌاه وكفرهم به،  وخبر من لبلً من األمم التً سلفت لبلً، وما فعل هللا بهم فً الدنٌا وهو فاعل 

 .(2)بهم فً اآلخرة"
 .(1)فهل فً ذكر من معً وذكر من لبلً إال توحٌد هللا عز وجل" ال الزجاج:"ل 
 .(5)لال السدي:" ٌمول: خبر من معً وخبر من كان لبلً" 
ٌمول: هذا المرآن فٌه ذكر الجبلل والحرام }َوِذْكُر َمْن لَْبِلً{، ٌمول: ذكر  لال لتادة:" 

 .(ٓٔ)روا"أعمال األمم السالفة وما صنع هللا بهم إلى ما صا

{، لال: حدٌث من معً، وحدٌث من لبلً"  ًَ  .(ٔٔ)عن ابن ُجَرٌج :"}َهذَا ِذْكُر َمْن َمِع
لال مماتل:" ٌمول: هذا المرآن فٌه خبر من معً، وخبر من لبلً من الكتب، لٌس فٌه أن  

 .(ٕٔ)إلها كما زعمتم" -عز وجل -مع هللا
ألولٌن إال وتوحٌد هللا وتنزٌهه عن فإنكم ال تجدون كتابا من كتب ا لال الزمخشري:أي:" 

األنداد مدعو إلٌه، واإلشران به منهى عنه متوعد علٌه. أى: هذا الوحى الوارد فً معنى توحٌد 
هللا ونفى الشركاء عنه، كما ورد على فمد ورد على جمٌع األنبٌاء، فهو }ذكر{: أى: عظة للذٌن 

 .(ٖٔ)"نبٌاء علٌهم السبلممعى: ٌعنى: أمته، وذكر للذٌن من لبلً: ٌرٌد أمم األ
{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  بل أكثر المشركٌن ال  [، أي:"ٕٗ}َبْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن اْلَحكَّ

 .(ٗٔ)"ٌعلمون التوحٌد

                                                             

 .ٖٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .15ٖ-11ٖ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .15ٖ-11ٖ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٖٙٓ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/1ٔبري:أخرجه الط (ٓٔ)
 .2ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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لال الطبري:"ٌمول: بل أكثر هإالء المشركٌن ال ٌعلمون الصواب فٌما ٌمولون وال فٌما 
 .(ٔ)جهبل منهم به، وللَّة فهم"ٌؤتون وٌذرون، فهم معرضون عن الحك 

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: كفار مكة، ال ٌعلمون التوحٌد" 
فهم معرضون عن النظر والتؤمل فً  [، أي:"ٕٗ}فَُهْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"دالبل اإِلٌمان
 .(ٗ)عن كتاب هللا" لال لتادة:" 

 
 المرآن

ٌِْه أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن )}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبلِ  ({ ]اْلنبٌاء : َٕ٘ن ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ نُوِحً إِلَ
ٕ٘] 

 التفسٌر:
من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال معبود بحك إال هللا،  -أٌها الرسول  -وما أرسلنا من لبلن 

 فؤْخلصوا العبادة له وحده.
ٌِْه أَنَّهُ اَل إِلَهَ إِالَّ أََنا{ ]األنبٌاء :  }َوَما أَْرَسْلَنالوله تعالى:  ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل إِالَّ نُوِحً ِإلَ

من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال معبود بحك إال  -أٌها الرسول  -وما أرسلنا من لبلن  [، أي:"ٕ٘
 .(٘)"هللا

مم إال نوحً إلٌه أنه وما أرسلنا ٌا دمحم من لبلن من رسول إلى أمة من األ لال الطبري:" 
 .(ٙ)ال معبود فً السماوات واألرض، تصلح العبادة له سواي"

 .(2)أي: ال تعبدوا ؼٌري، بذلن أرسل الرسل جمٌعا" لال ٌحٌى:" 
لرأ حمزة والكسابً وحفص عن عاصم :}نوحً إلٌه{، بالنون وكسر الحاء على  

 .(1)الحاء على الفعل المجهول التعظٌم، لموله }وما أرسلنا{ ولرأ اآلخرون بالٌاء وفتح
 .(5)"فؤْخلصوا العبادة له وحده [، أي:"ٕ٘}فَاْعبُُدوِن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)ٌعنً: فوّحدون" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: فؤخلصوا لً العبادة، وأفردوا لً األلوهٌة" لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)وحٌد"هذه اآلٌة ممررة لما سبمها من آي الت لال الزمخشري:" 
أرسلت الرسل باإلخبلص والتوحٌد، ال ٌمبل منهم "لال أبو جعفر: أظنه أنا  لال لتادة:" 

لال": عمل حتى ٌمولوه وٌمّروا به، والشرابع مختلفة، فً التوراة شرٌعة، وفً اإلنجٌل شرٌعة، 
 .(ٖٔ)وفً المرآن شرٌعة، حبلل وحرام، وهذا كله فً اإلخبلص هلل والتوحٌد له"

د هللا بن عمرو: "إن إدرٌس كان لبل نوح، بعثه هللا إلى لومه، ٌؤمرهم أن ٌمولوا: لال عب 
 .(ٗٔ)ال إله إال هللا، وٌعملوا ما شاءوا، فؤبوا، فؤهلكهم هللا"

                                                             

 .2ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٗ/1ٔالطبري: تفسٌر (ٙ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗٔ)
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 [:ٕ٘-ٕٔفوابد اآلٌات:]
 من أخص صفات اإلله أن ٌخلك وٌرزق وٌحٌى وٌمٌت فإن لم ٌكن كذلن فلٌس بإله. -ٔ
وحدة المنظم، ووحدة الوجود دالة على وحدة الموجد وهذا برهان  وحدة النظام دالة على -ٕ

 التمانع الذي ٌمرر منطمٌاً وجود هللا ووجوب عبادة وحده.
 ال برهان على الشرن أبداً، وال ٌصح فً الذهن وجود دلٌل على صحة عبادة ؼٌر هللا تعالى. -ٖ
  تعالى.المرآن والتوراة وكل كتب هللا متضافرة على تمرٌر توحٌد هللا -ٗ
 تمرٌر توحٌد هللا تعالى وإبطال الشرن والتندٌد بالمشركٌن. -٘
 

 المرآن
ْحَمُن َولًَدا سُْبَحانَهُ بَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن ) ( اَل ٌَْسبِمُونَهُ بِاْلمَْوِل َوهُْم بِؤَْمِرِه ٕٙ}َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ

 [6ٕ - ٕٙ({ ]اْلنبٌاء : 6ٌَْٕعَملُوَن )
 التفسٌر:

ه هللا عن ذلن; فالمبلبكة  ولال المشركون: اتخذ الرحمن ولًدا بزعمهم أن المبلبكة بنات هللا. تنزَّ
عباد هللا ممربون مخصصون بالفضابل، وهم فً حسن طاعتهم ال ٌتكلمون إال بما ٌؤمرهم به 

  ربهم، وال ٌعملون عمبل حتى ٌؤذن لهم.
ْحَمُن وَ لوله تعالى:  "ولال المشركون: اتخذ  [، أي:ٕٙلًَدا{ ]االنبٌاء : }َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ

 .(ٔ)"الرحمن ولًدا بزعمهم أن المبلبكة بنات هللا
 .(ٕ)ولال هإالء الكافرون بربهم: اتخذ الرحمن ولدا من مبلبكته" لال الطبري:ٌمول:" 
ه هللا عن ذلن [، أي:ٕٙ}سُْبَحانَهُ{ ]االنبٌاء : لوله تعالى:   .(ٖ)""تنزَّ
 .(ٗ)نزه نفسه عما لالوهللا" ى:"لال ٌحٌ 

ًٌّا مما وصفوه به سبحانه، ٌمول  لال الطبري:"  فمال جّل ثناإه استعظاما مما لالوا، وتبر
 .(٘)تنزٌها له عن ذلن، ما ذلن من صفته"

فالمبلبكة عباد هللا ممربون  [، أي:"ٕٙ}بَْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن{ ]االنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"لمخصصون بالفضاب

 .(2)ٌعنً: المبلبكة هم كرام على هللا" لال ٌحٌى:" 
ٌعنى: المبلبكة وعٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم، والذي فً التفسٌر أنهم  لال الزجاج:" 
 .(1)المبلبكة"
ٌمول: ما المبلبكة كما وصفهم به هإالء الكافرون من بنً آدم، ولكنهم  لال الطبري:" 

 .(5)"عباد مكرمون، ٌمول: أكرمهم هللا
لالت الٌهود: إن هللا تبارن وتعالى صاهر الجّن، فكانت منهم المبلبكة، لال  لال لتادة:"

هللا تبارن وتعالى تكذٌبا لهم ورّدا علٌهم، }َبْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن{، وإن المبلبكة لٌس كما لالوا، إنما 
 .(ٓٔ)هم عباد أكرمهم هللا بعبادته"

                                                             

 .ٌٕٖٗسر:التفسٌر الم (ٔ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .15ٖ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
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الٌهود وطوابؾ من الناس: إن هللا خاتن إلى الجن ، لالت  وفً رواٌة، لال لتادة:" 
 .(ٔ){"فالمبلبكة من الجن، لال هللا سبحانه وتعالى: }بل عباد مكرمون

وهم فً حسن طاعتهم ال ٌتكلمون  [، أي:"2ٕ}اَل ٌَْسبِمُونَهُ بِاْلمَْوِل{ ]االنبٌاء : لوله تعالى:
 .(ٕ)"إال بما ٌؤمرهم به ربهم

 .(ٖ)ٌبا لم ٌمبلوه عن هللا"فٌمولون ش لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)ٌمول: ال ٌتكلمون إال بما ٌؤمرهم به ربهم" لال الطبري:" 
 .(٘)أي : ال ٌتمدمون بٌن ٌدٌه بؤمر" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ٌثنً علٌهم" لال لتادة:" 
هذا ثناء من هللا على المبلبكة، ومعنى لوله: }ال ٌسبمونه بالمول{ أنهم ال  لال السمعانً:" 

لون لوال بخبلفه، وهذا مثل لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تمدموا بٌن ٌدي هللا ورسوله{ ٌمو
عن النبً  -رضً هللا عنها  -أي: ال تمولوا لوال بخبلؾ الكتاب والسنة، ولد ثبت برواٌة عابشة 

بلؾ . واإلحداث فً الدٌن أن ٌمول بخ(2)«من أحدث فً دٌننا ما لٌس منه فهو رد»أنه لال: 
 .(1)الكتاب والسنة"

وال ٌعملون عمبل حتى ٌؤذن  [، أي:"2ٕ}َوهُْم بِؤَْمِرِه ٌَْعَملُوَن{ ]االنبٌاء : لوله تعالى:
 .(5)"لهم

 .(ٓٔ)ٌمول: وال ٌعملون عمبل إال به" لال الطبري:" 
معناه: أنهم ال ٌخالفونه، ال لوال، وال عمبل، وٌمال معناه: إذ أمر بؤمر  لال السمعانً:" 

 .(ٔٔ)طاعوا، فإذا لال لهم: افعلوا لالوا: طاعة"أ
 .(ٕٔ)أي : وال ٌخالفونه فٌما أمر به بل ٌبادرون إلى فعله" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌَْشفَعُوَن إاِلَّ ِلَمِن اْرتََضى َوهُْم ِمْن َخْشٌَتِِه ُمْشِفمُونَ  ٌَْن أَ ({ 6ٕ) }ٌَْعلَُم َما بَ
 [6ٕ]اْلنبٌاء : 

 التفسٌر:
وما من أعمال المبلبكة عمل سابك أو الحك إال ٌعلمه هللا سبحانه وتعالى، وٌحصٌه علٌهم، وال 
ٌتمدمون بالشفاعة إال لمن ارتضى هللا شفاعتهم له، وهم من خوؾ هللا حذرون من مخالفة أمره 

 ونهٌه.
ٌِْدٌِهْم َوَما خَ لوله تعالى:  ٌَْن أَ وما من أعمال  [، أي:"1ْٕلفَُهْم{ ]األنبٌاء : }ٌَْعلَُم َما َب

 .(ٖٔ)"المبلبكة عمل سابك أو الحك إال ٌعلمه هللا سبحانه وتعالى، وٌحصٌه علٌهم

                                                             

 .1ٖٖ/ٕ(:ص1٘ٙٔرزاق)تفسٌر عبدال (ٔ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 . 1ٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر:(٘)
 .1ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
( . ورواه 52ٕٙ( كتاب الصلح، حدٌث رلم )ٖٔٓ/٘رواه البخاري فً صحٌحه المطبوع مع فتح الباري )(2)

 .(2ٔ1ٔ( كتاب األلضٌة، حدٌث رلم )ٖٖٗٔ/ٖمسلم فً صحٌحه )
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 . 1ٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر:(ٕٔ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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ٌمول: ٌعلم ما بٌن أٌدي مبلبكته ما لم ٌبلؽوه ما هو وما هم فٌه لابلون  لال الطبري:" 
ه وراءهم من األزمان والدهور ما وعاملون، وما خلفهم:ٌمول: وما مضى من لبل الٌوم مما خلفو

 .(ٔ)عملوا فٌه، لالوا ذلن كله محصى لهم وعلٌهم، ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء"
 .(ٕ)ٌمول: ٌعلم ما لّدموا وما أضاعوا من أعمالهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)وهو تعالى ِعْلمه محٌط بهم ، فبل ٌخفى علٌه منهم خافٌة" لال ابن كثٌر:" 
وال ٌتمدمون بالشفاعة  [، أي:"1ٕ ٌَْشفَعُوَن إِالَّ ِلَمِن اْرتََضى{ ]األنبٌاء : }َوالَ لوله تعالى: 

 .(ٗ)"إال لمن ارتضى هللا شفاعتهم له
 .(٘)ٌمول: وال تشفع المبلبكة إال لمن رضً هللا عنه" لال الطبري:" 
 .(ٙ)ٌمول: الذٌن ارتضى لهم شهادة أن ال إله إال هللا" لال ابن عباس:" 
 .(2)ادة: ألهل التوحٌد"لال لت 
 .(1)عن مجاهد، لوله :"}إِال ِلَمِن اْرتََضى{، لال: لمن رضً عنه" 
لوله: }ال ٌشفعون إال لمن ارتضى{ دل على أنهم ٌشفعون لموم، وأن هللا  لال المشٌري:" 

 .(5)ٌتمبل شفاعتهم"
وهم من خوؾ هللا حذرون  :"[، أي1ٕ}َوهُْم ِمْن َخْشٌَتِِه ُمْشِفمُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  

 .(ٓٔ)"من مخالفة أمره ونهٌه
 .(ٔٔ)"ٌعنى" خابفٌن لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)أي: من عذابه" لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)أي : من خوفه ورهبته" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)خابفون ال ٌؤمنون مكره" لال البؽوي:" 
ى أنه سبحانه ٌعذبهم وأن لٌس لهم ذنب ثم هم خابفون، ففى اآلٌة دلٌل عل لال المشٌري:" 

 .(٘ٔ)ذلن جابز، فإذا لم ٌجز أن ٌعذب البريء لكانوا ال ٌخافونه لعلمهم أنهم لم ٌرتكبوا زلة"
 

 المرآن
({ ]اْلنبٌاء : 6ٕ}َوَمْن ٌَمُْل ِمْنُهْم إِنًِّ إِلَهٌ ِمْن ُدونِِه فَذَِلَن َنْجِزٌِه َجَهنََّم َكذَِلَن نَْجِزي الظَّاِلِمٌَن )

ٕ6] 
 سٌر:التف

فجزاإه جهنم، مثل ذلن الجزاء  -على سبٌل الفرض  -ومن ٌدَّع من المبلبكة أنه إله مع هللا 
 نجزي كل ظالم مشرن.

                                                             

 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 . 1ٖٖ/٘:تفسٌر ابن كثٌر(ٖ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗٗ/1(:صٖٖٗٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .55ٗ/ٕلطابؾ اإلشارات: (5)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 . 1ٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر:(ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .55ٗ/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘ٔ)

 .وأما المعتزلة، فٌرون أن هللا ال ٌعذب البريء
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ومن ٌدَّع من  [، أي:"5ٕ}َوَمْن ٌَمُْل ِمْنُهْم ِإنًِّ إِلَهٌ ِمْن ُدونِِه{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"-على سبٌل الفرض  -المبلبكة أنه إله مع هللا 

ولم ٌمل ذلن أحد من المبلبكة إال إبلٌس، دعا إلى عبادة نفسه وشرع  لال الضحان:" 
 .(ٕ)الكفر"

 .(ٖ)إنما كانت هذه خاصة إلبلٌس" لال لتادة:" 
ولد علم أنهم ال ٌمولون ذلن، ولكن علم لو كان ذلن كٌؾ كان ٌكون  لال المشٌري:" 

 .(ٗ)"ونٌعلم ما ال ٌكون كٌؾ كان ٌك -سبحانه -حكمه، فالحك
 .(٘)"فجزاإه جهنم [، أي:"5ٕ}فَذَِلَن نَْجِزٌِه َجَهنََّم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
} ، والشرط ال ٌلزم ولوعه ، كموله: أي : كل من لال ذلن ، وهذا شرط لال ابن كثٌر:" 

ُل اْلَعابِِدٌَن { ]الزخرؾ :  ْحَمِن َولٌَد فَؤََنا أَوَّ له } لَبِْن أَْشَرْكَت لٌََْحبََطنَّ [ ، ولو1ٔلُْل إِْن َكاَن ِللرَّ
  .(ٙ)["َ٘ٙعَملَُن { ]الزمر : 

مثل ذلن الجزاء نجزي كل  [، أي:"5ٕ}َكذَِلَن نَْجِزي الظَّاِلِمٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:
 .(2)"ظالم مشرن

إلها ولم ٌمل ذلن أحد من المبلبكة  -عز وجل -النار، حٌن زعموا أن مع هللا لال مماتل:"
 .(1)إبلٌس عدو هللا رأس الكفر" ؼٌر

وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق النالص، الفمٌر إلى هللا من  لال السعدي:" 
 .(5)جمٌع الوجوه مشاركة هللا فً خصابص اإللهٌة والربوبٌة؟"

 [:5ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]
 إبطال نسبة الولد إلى هللا تعالى من لبل المشركٌن وكذا الٌهود والنصارى. -ٔ
 بٌان كمال عبودٌة المبلبكة هلل تعالى وكمال أدبهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. -ٕ

بطبلن دعوى المشركٌن فً شفاعة المبلبكة لهم، إذ المبلبكة ال ٌشفعون إال لمن رضى هللا  -ٖ
 تعالى أن ٌشفعوا له.

بالشفاعة،  تمرٌر وجود شفاعة ٌوم المٌامة ولكن بشروطها وهً أن ٌكون الشافع لد أذن له -ٗ
 وأن ٌكون المشفوع له من أهل التوحٌد فؤهل الشرن ال تنفعهم شفاعة الشافعٌن.

 
 المرآن

ٍء  }أََولَْم ٌََر الَِّذٌَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْْلَْرَض َكانَتَا َرتًْما فَفَتَْمنَاهَُما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماءِ  ًْ كُلَّ َش
ٍ أَفَاَل ٌُْإِمنُوَن  ًّ  [ٖٓ({ ]اْلنبٌاء : ٖٓ)َح

 التفسٌر:
أو لم ٌعلم هإالء الذٌن كفروا أن السموات واألرض كانتا ملتصمتٌن ال فاصل بٌنهما، فبل مطر 
من السماء وال نبات من األرض، ففصلناهما بمدرتنا، وأنزلنا المطر من السماء، وأخرجنا النبات 

ء الجاحدون فٌصدلوا بما من األرض، وجعلنا من الماء كل شًء حً، أفبل ٌإمن هإال
وا هللا بالعبادة؟  ٌشاهدونه، وٌخصُّ

                                                             

 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 . ٕٓ٘ٗ/1(:صٖٖٙٙٔاخرجه ابن ابً حاتم)(ٕ)
 . ٕٓ٘ٗ/1(:ص2ٖٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم)(ٖ)
 .ٓٓ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٗ)
 .ٕٖٗسٌر المٌسر:التف (٘)
 . 1ٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔ٘تفسٌر السعدي: (5)
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}أََولَْم ٌََر الَِّذٌَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرتًْما فَفَتَْمنَاهَُما{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
لتصمتٌن ففصل أولم ٌعلم هإالء الجاحدون أن السماوات واألرض كانتا شٌباً واحداً م [، أي:"ٖٓ

 .(ٔ)هللا بٌنهما ورفع السماء إلى حٌث هً وألرَّ األرض كما هً؟"
لال الطبري:" لم ٌنظر هإالء الذي كفروا باهلل بؤبصار للوبهم، فٌروا بها، وٌعلموا أن  

 .(ٕ)السماوات واألرض كانتا ملتصمتٌن لٌس فٌهما ثمب، فصدعناهما وفرجناهما"
 .(ٖ)مة بالرتك ففتمتا بالضٌاء"لال السمعانً:" أي: كانتا مظل 
َماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرتْمًا فَفَتَْمنَاهَُما{ ]األنبٌاء : وفً لوله تعالى:  [، وجوه من ٖٓ}أَنَّ السَّ
 التفسٌر:

، (ٗ)أحدها : أن السموات واألرض كانتا ملتصمتٌن ففصل هللا بٌنهما بالهواء ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)، ولتادة(٘)والحسن
 .(2)كانتا ملتصمتٌن، فرفع السماء ووضع األرض" لال ابن عباس:" 

أمر بخار الماء فارتفع فخلك  -تبارن وتعالى -ٌعنى: ملتزلٌن، وذلن أن هللا ولال مماتل:"
 .(1)منه السموات السبع فؤبان إحداهما من األخرى، فذلن لوله: }ففتمناهما{"

ها هللا سبع سموات وكانت األرض كذلن ففتمها الثانً : أن السموات كانت مرتتمة مطبمة ففتم
 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وأبو صالح(5)سبع أرضٌن ، لاله مجاهد

فتمهّن سبع سماوات، بعضهّن فوق بعض، وسبع أرضٌن بعضهّن تحت  لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)بعض"

كانت سماء واحدة ثم فتمها، فجعلها سبع سماوات فً ٌومٌن، فً الخمٌس  لال السدي:" 
ة، وإنما سمً ٌوم الجمعة ألنه جمع فٌه خلك السماوات واألرض، فذلن حٌن ٌمول: والجمع

 .(ٖٔ)"{}َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ٌَمُوُل َكانَتَا َرتْمًا فَفَتَْمنَاهَُما

لمطر ، الثالث : أن السموات كانت رتماً ال تمطر، واألرض كانت رتماً ال تنبت ، ففتك السماء با
، وبه (2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، وعطٌة(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)-فً رواٌة-واألرض بالنبات ، لاله ابن عباس

 .(1ٔ)لال ابن لتٌبة
كانتا رتما ال ٌخرج منهما شًء، ففتك السماء بالمطر وفتك األرض  لال عكرمة:"

 .(5ٔ)بالنبات"

                                                             

 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٗ/1ٔلطبري:انظر: تفسٌر ا (٘)
 .ٖٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘ٗ/1(:ص5ٖٖٙٔفسٌر ابن ابً حاتم)انظر: ت (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٓ٘ٗ/1(:ص5ٖٖٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (1ٔ)
 .ٖٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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ال تنبت، لال عطٌة العوفً: "كانت هذه رتما ال تمطر، فؤمطرت وكانت هذه رتما 
 .(ٔ)فؤنبتت"

السموات واألرض كانتا »عن عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر: "إن رجبل أتاه ٌسؤله عن 
؟ لال: اذهب إلى ذلن الشٌخ فاسؤله، ثم تعالى فؤخبرنً ما لال لن. لال: فذهب «رتما ففتمناهما

انت األرض رتما إلى ابن عباس فسؤله، فمال ابن عباس: نعم، كانت السماوات رتما ال تمطر، وك
ال تنبت، فلما خلك األرض أهبل فتك هذه بالمطر، وفتك هذه بالنبات فرجع الرجل إلى ابن عمر 

هكذا  -فؤخبره، فمال ابن عمر: اآلن لد علمت إن ابن عباس لد أوتى فً المرآن علما صدق
آلن لد كانت: لال ابن عمر لد كنت ألول: ما ٌعجبنً جراءة ابن عباس على تفسٌر المرآن، فا

 .(ٕ)علمت أنه لد أوتى فً المرآن علما"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: معنى ذلن: أو لم ٌر الذٌن  لال الطبري:"

كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتما من المطر والنبات، ففتمنا السماء بالؽٌث واألرض 
ٍ{، بالنبات، وإنما للنا ذلن أولى بالصواب فً ذلن لداللة  ًّ ٍء َح ًْ لوله: }َوَجعَْلَنا ِمَن اْلَماِء كُلَّ َش

على ذلن، وأنه جّل ثناإه لم ٌعمب ذلن بوصؾ الماء بهذه الصفة إال والذي تمدمه من ذكر 
 .(ٖ)أسبابه"

ٍ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ًّ ٍء َح ًْ وجعلنا الماء أصل  [، أي:"ٖٓ}َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش
 .(ٗ)وسبباً للحٌاة فبل ٌعٌش بدونه إنسان وال حٌوان وال نبات"كل األحٌاء 

 .(٘)وأحٌٌنا بالماء الذي ننزله من السماء كّل شًء" لال الطبري:ٌمول:" 
ًّ ُخلك من الماء" لال لتادة:"   .(ٙ)كّل شًء ح
 .(2)خلك كل شًء من الماء، وهو حٌاة كل شًء" لال الحسن:" 
، إذا زرتن لرت عٌنً، وطابت نفسً فؤخبرنً عن عن أبى هرٌرة، لال: "ٌا نبً هللا 

 .(1)كل شًء، لال: كل شًء خلك من ماء"
 .(5)وجعلنا من الماء كل شًء حً{، لال: نطفة الرجل"وروي عن ابً العالٌة، لوله:"} 
أفبل ٌإمن هإالء الجاحدون فٌصدلوا  [، أي:"ٖٓ}أَفَبَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)دونه، وٌخصُّوا هللا بالعبادة؟"بما ٌشاه
ٌمول: أفبل ٌصّدلون بذلن، وٌمّرون بؤلوهٌة من فعل ذلن وٌفردونه  لال الطبري: " 
 .(ٔٔ)بالعبادة"

 
 المرآن

ًَ أَْن تَِمٌَد بِِهْم َوَجعَْلنَا فٌَِها فَِجاًجا سُباًُل لَعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن ) ({ ٖٔ}َوَجعَْلنَا فًِ اْْلَْرِض َرَواِس
 [ٖٔ]اْلنبٌاء : 

 التفسٌر:
وخلمنا فً األرض جباال تثبتها حتى ال تضطرب، وجعلنا فٌها طرلًا واسعة; رجاء اهتداء الخلك 

 إلى معاٌشهم، وتوحٌد خالمهم.
                                                             

 .ٕٓ٘ٗ/1(:ص5ٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓ٘ٗ/1(:ص5ٖٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:صٖٗٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:صٕٖٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:صٖٖٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ًَ أَْن تَِمٌَد بِِهْم{ ]األنبٌاء :   وجعلنا فً  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َوَجعَْلَنا فًِ اأْلَْرِض َرَواِس
 .(ٔ)ابت لببل تتحرن وتضطرب فبل ٌستمر لهم علٌها لرار"األرض جباالً ثو

ٌعنً: الجبال أرسٌت فً األرض فؤثبتت األرض بالجبال، لببل تزول  لال مماتل:" 
 .(ٕ)األرض بهم"

ٌمول: "فجعلنا فً هذه األرض هذه الرواسً من الجبال، فثبتناها لببل تتكفؤ  لال الطبري: 
 .(ٖ)ا "بالناس، ولٌمدروا بالثبات على ظهره

فً اللؽة:  تدور، وٌمال للذي ٌدار به إذا ركب البحر: « تمٌد»معنى  لال الزجاج:" 
 .(ٗ)، تعنً: الجبال الثوابت"«الرواسً»مابد، ومٌدى، و

{، أي: جباال"  ًَ  .(٘)عن لَتادة، لوله :"}َوَجعَْلنَا فًِ األْرِض َرَواِس
فؤصبحوا ولد جعل هللا الجبال وهً كانوا على األرض تمور بهم ال تستمّر،  لال لتادة:" 

 .(ٙ)الرواسً أوتادا لؤلرض"
وجعلنا فً  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َوَجعَْلَنا فٌَِها فَِجاًجا سُبُبًل لَعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]األنبٌاء :  

 .(2)هذه الجبال مسالن وطرلاً واسعة كً ٌهتدوا إلى مماصدهم فً األسفار"
 .(1)"الفجاج فً األرض لٌهتدوا إلى السٌر فٌهاجعلنا هذه  لال الطبري:" 
 .(5)جمع: فج، وهوكل منخرق بٌن جبلٌن، و}سببل{: طرلا"«: فجاج»لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)"عن لتادة لوله: "}فجاجا{، أي: أعبلما، }سببل{، أي: طرلا 
 .(ٔٔ)لوله :"}َوَجعَْلنَا فٌَِها فَِجاًجا{ سببل، لال: بٌن الجبال"عن ابن عباس،  

 
 لمرآنا

 [ٕٖ({ ]اْلنبٌاء : ٕٖ}َوَجعَْلنَا السََّماَء َسْمفًا َمْحفُوًظا َوهُْم َعْن آٌَاتَِها ُمْعِرُضوَن )

 التفسٌر:
وجعلنا السماء سمًفا لؤلرض ال ٌرفعها عماد، وهً محفوظة ال تسمط، وال تخترلها الشٌاطٌن، 

 ؼافلون الهون عن التفكٌر فٌها.والكفار عن االعتبار بآٌات السماء )الشمس والممر والنجوم( ، 
َماَء َسْمفًا َمْحفُوًظا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  جعلنا السماء كالسمؾ  [، أي:"ٕٖ}َوَجعَْلَنا السَّ

 .(ٕٔ)لؤلرض محفوظة من الولوع والسموط"
 .(ٖٔ)}َسْمًفا{ لؤلرض مسموكا، حفظناها من كّل شٌطان رجٌم" لال الطبري:ٌمول:" 
 (ٗٔ)موج مكفوؾ»رجل: ٌا رسول هللا، ما هذه السماء، لال:  عن ابن عباس:" لال 

 .(٘ٔ)«"عنكم
 [، وجوه:ٕٖ}َوَجعَْلَنا السََّماَء َسْمًفا َمْحفُوًظا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً  

                                                             

 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .22/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:صٖ٘ٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .كؤن المراد أنه محفوظ من التسفل(ٗٔ)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:ص2ٖٗٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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 .(ٔ)أحدها : محفوظاً من أن تمع على األرض. لاله الزجاج
 . (ٖ)ابن لتٌبة، و(ٕ)الثانً : محفوظاً من الشٌاطٌن بالنجوم، لاله الفراء

ٌَا بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكِب) ٌدل علٌه لوله تعالى: ْن ٌَْطاٍن  (ٙ}إِنَّا َزٌَّنَّا السََّماَء الدُّ َوِحْفًظا ِمْن كُّلِ َش
 [.2-َٙماِرٍد{ ]الصافات : 

 .(ٗ)الثالث : بمعنى مرفوعاً، لاله مجاهد
 .(٘)الرابع : محفوظاً من الشرن والمعاصً. أفاده الماوردي

 .(ٙ)محفوظا من الهدم والنمض، وعن أن ٌبلؽه أحد بحٌلة. حكاه المرطبًامس: الخ
والكفار عن االعتبار  [، أي:"ٕٖ}َوهُْم َعْن آٌَاتَِها ُمْعِرُضوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

، ؼافلون الهون عن التفكٌر «من الشمس والممر والنجوم وسابر األدلة والعبر»بآٌات السماء 
 .(2)"فٌها

 .(1)ال ٌتفكرون فٌما ٌرون فٌها، فٌعرفون أن لهم معادا فٌإمنوا" ال ٌحٌى:"ل 
وهم عن اٌاتها معرضون{، لال: الشمس والممر والنجوم من آٌات عن مجاهد، لوله :"} 

 .(5)"السماء
 .(ٓٔ)فآٌاتها لمرها وشمسها ونجومها" لال الفراء:" 
 .(ٔٔ)أي: عما فٌها: من األدلة والعبر" لال ابن لتٌبة:" 
، ألنها مجعولة فٌها، ولد أضاؾ «السماء»إلى « اآلٌات»أضاؾ  لال المرطبً:" 

إلى نفسه فً مواضع، ألنه الفاعل لها ، بٌّن أن المشركٌن ؼفلوا عن النظر فً « اآلٌات»
السموات وآٌاتها، من لٌلها ونهارها، وشمسها ولمرها، وأفبلكها ورٌاحها وسحابها، وما فٌها من 

الى، إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا لادرا واحدا فٌستحٌل أن ٌكون له لدرة هللا تع
 .(ٕٔ)"شرٌن

ال ٌتفكرون فٌما خلك هللا فٌها من االتساع العظٌم ، واالرتفاع الباهر ،  لال ابن كثٌر:" 
وما زٌنت به من الكواكب الثوابت والسٌارات فً لٌلها ، وفً نهارها  من هذه الشمس التً 

طع الفلن بكماله ، فً ٌوم ولٌلة فتسٌر ؼاٌة ال ٌعلم لدرها إال الذي لدرها وسخرها تم
 .(ٖٔ)وسٌرها"
ذكر ابن أبً الدنٌا ، رحمه هللا ، فً كتابه "التفكر واالعتبار": "أن بعض عباد بنً  

 إسرابٌل تعبد ثبلثٌن سنة ، وكان الرجل منهم إذا تعبد ثبلثٌن سنة أظلته ؼمامة ، فلم ٌر ذلن
الرجل شٌبًا مما كان ٌرى لؽٌره ، فشكى ذلن إلى أمه ، فمالت له : ٌا بنً ، فلعلن أذنبت فً مدة 
عبادتن هذه ، فمال : ال وهللا ما أعلم ، لالت : فلعلن هممت ؟ لال : ال وال هممت. لالت : فلعلن 

 .(ٗٔ)"اهنا أتٌترفعت بصرن إلى السماء ثم رددته بؽٌر فكر ؟ فمال : نعم ، كثًٌرا. لالت : فمن ه
 

                                                             

 .5ٖٓ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٔٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: انظر: (ٖ)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:صٖٙٗٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 . 1ٕ٘/ٔٔانظر: تفسٌر المرطبً:(ٙ)
 .5ٖٕ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٖٗالتفسٌرالمٌسر: (2)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .ٕٔ٘ٗ/1(:صٖٙٗٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٔٓ/ٕ:معانً المرآن (ٓٔ)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/٘نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 المرآن
ٌَْل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلمََمَر كُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن )  [ٖٖ({ ]اْلنبٌاء : ٖٖ}َوهَُو الَِّذي َخلََك اللَّ

 التفسٌر:
وهللا تعالى هو الذي خلك اللٌل; لٌسكن الناس فٌه، والنهار; لٌطلبوا فٌه المعاٌش، وخلك الشمس 

 لممر آٌة للٌَّل، ولكل منهما مدار ٌجري فٌه َوٌَْسبَح ال ٌحٌد عنه.آٌة للنهار، وا
ٌَْل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَمَمَر{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  وهللا  [، أي:"ٖٖ}َوهَُو الَِّذي َخلََك اللَّ

مس تعالى هو الذي خلك اللٌل; لٌسكن الناس فٌه، والنهار; لٌطلبوا فٌه المعاٌش، وخلك الش
 .(ٔ)"والممر آٌتٌن عظٌمتٌن دالتٌن على وحدانٌته

أي : هذا فً ظبلمه وسكونه ، وهذا بضٌابه وأنسه ، ٌطول هذا تارة ثم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ٌمصر أخرى ، وعكسه اآلخر"

وخلك الشمس والممر آٌتٌن  [، أي:"ٖٖ}َوالشَّْمَس َواْلمََمَر{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"على وحدانٌته عظٌمتٌن دالتٌن

هذه لها نور ٌخصها ، وفلن بذاته ، وزمان على حدة ، وحركة وسٌر  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)خاص ، وهذا بنور خاص آخر ، وفلن آخر ، وسٌر آخر ، وتمدٌر آخر"

كلٌّ من الشمس والممر مدار  [، أي:"ٖٖ}ُكلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(٘)"ٌه َوٌَْسبَح ال ٌحٌد عنهٌجري ف
 .(ٙ)ٌمول: كّل ذلن فً فلن ٌسبحون" لال الطبري:" 
 .(2)أي : ٌدورون" لال ابن كثٌر:" 
} ٌسبحون{، ، فً لوله:(ٔٔ)، وأبً عبٌدة(ٓٔ)، والكلبً(5)، وابن زٌد(1)عن ابن عباس 

 ."لالوا: "ٌجرون

 .(ٕٔ)}ٌسبحون{، لال: ٌدورون " وفً رواٌة عن ابن عباس:" 
: ٌعلمون، وكذلن روي فً حرؾ عبد هللا: {ٌسبحون"}بعضهم:  وحكً الماترٌدي عن 

 .(ٖٔ)«كل فً فلن ٌعلمون»
ٌمول: ٌدخبلن من لبل المؽرب فٌجرٌان تحت األرض حتى ٌخرجا من لبل  لال مماتل:" 

: }كل{، ٌعنً: الشمس والممر، -سبحانه -المشرق، ثم ٌجرٌانفً السماء إلى المؽرب، فذلن لوله
 .(ٗٔ)ً فلن{، ٌعنً: فً دوران، }ٌسبحون{، ٌعنً: ٌجرون فذلن دورانهما"}ف

 :(٘ٔ) [، وجوهٖٖ}كُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]األنبٌاء : فً لوله تعالى: « الفلن»وفً معنى
 .(ٔ)، وابن جرٌج(ٙٔ). لاله مجاهدأنه كهٌبة حدٌدة الرحىأحدها: 

                                                             

 .5ٖٕ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٖٗالتفسٌرالمٌسر:(ٔ)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٖٗالتفسٌرالمٌسر:(ٖ)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .]بتصرؾ[ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕ٘ٗ-ٕٔ٘ٗ/1(:ص1ٖٗٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕ٘ٗ/1(:صٕٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٖٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖ/ٕمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘ٗ/1(:ص5ٖٗٙٔ)أخرجه ابن ابً حاتم (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٖٔ)
 .22/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٖ، والنكت والعٌون:ٕٖٗ/2انظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (٘ٔ)
 .2ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٕ)ٌدورون كما ٌدور فلن المؽزل" ولال مجاهد:" 
 .(ٖ)" كل فً فلن{، لال: دوران وعن ابن عباس، لوله:"}

 .(ٗ)سرعة جري الشمس والممر والنجوم وؼٌرها. وهذا لول الضحانالثانً: أن االفلن 
 .(٘)"الفلن: الجري والسرعة لال الضحان:" 

 .(ٙ)الفلن موج مكفوؾ تجري الشمس والممر والنجوم فٌه. حكاه الطبري عن بعضهمالثالث: أن 
 :(1)، واستشهد بمول الشاعر(2) : هو المطب الذي تدور به النجوم، لاله ابو عبٌدةأن الفلنابع: الر

اَرا... حتى الصباح تعمل األْلتاَرا  باتَْت تناصى الفلن الدَّوَّ
 .(5)الخامس: معناه: فلن السماء. وهذا لول لتادة

 .(ٓٔ)لال معمر: "ثم سؤلت لتادة عنها، فمال: فلن السماء كما رأٌت" 
لال ابن زٌد: "الفلن الذي بٌن السماء واألرض من مجاري النجوم  ولال ابن زٌد:"  

 .(ٔٔ)والشمس والممر"
لال حسان بن عطٌة: "الشمس والممر والنجوم مسخرة فً فلن بٌن السماء  

 .(ٕٔ)واألرض"
 .(ٖٔ)أن الفلن طاحونة كهٌبة فلكة المؽزل. لاله ابن عباس، والحسنالسادس: 
إن الشمس والممر والنجوم فً طاحونة بٌن السماء واألرض كهٌبة فلن  عن الحسن:" 

 .(ٗٔ)المؽزل ٌدورون فٌها، ولو كانت ملتصمة فً السماء لم تجر"
فلكة كفلكة المؽزل، }ٌسبحون{، لال: ٌدورون فً أبواب السماء ما  ولال ابن عباس:" 

 .(٘ٔ)تدور الفلكة فً المؽزل"
 .(ٙٔ)فلن"ولال الكلبً:" كل شًء ٌدور فهو  

السري بن ٌحٌى لال: "سؤل رجل الحسن عن لول هللا: }كل فً فلن ٌسبحون{، لال: عن 

 .(2ٔ)ٌعنً: فً استدارتهم، ولال بٌده"
مدار النجوم الذي ٌضمها، والفلن فً كبلم العرب: كل شًء «: الفلن»لال البؽوي:"  

  .(1ٔ)مستدٌر، وجمعه أفبلن، ومنه فلن المؽزل"
واب من المول فً ذلن أن ٌمال: كما لال هللا عّز وجل: }كُّل فًِ فَلٍَن لال الطبري:" والص 

ٌَْسبَُحوَن{ وجابز أن ٌكون ذلن الفلن كما لال مجاهد كحدٌدة الرحى، وكما ذُكر عن الحسن 

                                                                                                                                                                              

 .2ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .ٕٕ٘ٗ-ٕٔ٘ٗ/1(:ص1ٖٗٙٔبً حاتم)اخرجه ابن أ (ٖ)
 .2ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ/ٕمجاز المرآن: (2)
 .«تناجى الدوارا»، وفٌه: 2ٖٗ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:1ٖ/ٕالبٌت ؼٌر منسوب فً مجاز المرآن: (1)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖ/ٖ(:ص1ٕٗٗتفسٌر عبدالرزاق) (ٓٔ)
 .ٕٕ٘ٗ/1(:صٕٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕ٘ٗ/1(:صٖٔ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٗ/1ٔ، والطبري:ٖٔٔ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗٔ)
 .ٕٕ٘ٗ/1(:ص5ٖٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٖ/ٖ(:ص1ٖٕٗتفسٌر عبدالرزاق) (ٙٔ)
 .12/ٔ(:ص5٘ٔتفسٌر المرآن منالجامع البن وهب) (2ٔ)
 .2ٖٔ/٘تفسٌر البؽوي: (1ٔ)
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كطاحونة الرحى، وجابز أن ٌكون موجا مكفوفا، وأن ٌكون لطب السماء، وذلن أن الفلن فً 
 :(ٔ)ر، فجمعه أفبلن، ولد ذكرت لول الراجزكبلم العرب هو كل شًء داب

اَرا  باتَّْت تُناِجً الفُْلَن الدَّوَّ
وإذ كان كل ما دار فً كبلمها، ولم ٌكن فً كتاب هللا، وال فً خبر عن رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم، وال عمن ٌمطع بموله العذر، دلٌل ٌدل على أّي ذلن هو من أّي كان الواجب أن نمول 

لال، ونسكت عما ال علم لنا به. فإذا كان الصواب فً ذلن من المول عندنا ما ذكرنا، فٌه ما 
 .(ٕ)فتؤوٌل الكبلم: والشمس والممر، كّل ذلن فً دابر ٌسبحون"

، وهً سبعة أفبلن دون السموات «الفلن»األصح أن السٌارة تجري فً  لال المرطبً:" 
ت، فالممر فً الفلن األدنى، ثم عطارد، ثم المطبمة، التً هً مجال المبلبكة وأسباب الملكو

الزهرة، ثم الشمس، ثم المرٌخ، ثم المشتري ثم زحل، والثامن فلن البروج، والتاسع الفلن 
 .(ٖ)األعظم. والفلن واحد أفبلن النجوم"

أى: كلهم فً فلن ٌسبحون، والضمٌر للشمس والممر، والمراد بهما  لال الزمخشري:"
لة، جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السبب فً جمعهما بالشموس جنس الطوالع كل ٌوم ولٌ

 واأللمار، وإال فالشمس واحدة والممر واحد.
 فإن للت: لكل واحد من الممرٌن فلن على حدة، فكٌؾ لٌل: جمٌعهم ٌسبحون فً فلن؟ 

أى: كل واحد منهم، أو كساهم « كساهم األمٌر حلة وللدهم سٌفا»للت: هذا كمولهم 
هم هذٌن الجنسٌن، فاكتفى بما ٌدل على الجنس اختصارا، وألن الؽرض الداللة على وللد

 .(ٗ)الجنس"
ظاهر اآلٌة: أن ٌكون هنالن بحر ونهر فٌه ٌجري الشمس والممر وفٌه  لال الماترٌدي:" 

ٌؽربان ومنه ٌطلعان; ألنه لال: }فً فلن ٌسبحون{، والسباحة هً المعروفة عند الناس، وهو ما 

 .(٘)لمرء فً بحر أو نهر، هذا ظاهر اآلٌة"ٌسبح ا
 ، وجهان:«ٌسبحون»وفً اإلخبار عن الشمس والممر  بضمٌر الجمع العمبلء،  

َنا أحدهما:  ٌْ َ أنه لما جعلهم ٌطٌعون، شبههم باالنس، وعلى هذا المٌاس لوله تعالى: }لَالَتَا أَت
 .(ٙ)[. لاله االخفشَٔٔطابِِعٌَن{ ]فصلت : 

الواو »ا خبر بفعل من ٌعمل، وجعلهن فً الطاعة بمنزلة من ٌعمل خبر عنهن بـأنه لم الثانً: 
 .(2)وهذا مذهب سبوٌه«. والنون

وإنما ذكر }ٌسبحون{ ولم ٌمل: ٌسبح على ما ٌمال لما ال ٌعمل; ألنه ذكر  لال السمعانً:" 
 .(1)عنهم ما ٌذكر من العمبلء، وهو الجري والسبح، فذكر على ما ٌعمل"

 .(5)العمبلء للوصؾ بفعلهم وهو السباحة"« واو»وإنما جعل الضمٌر  شري:"لال الزمخ
 [:ٖٖ-ٖٓفوابد اآلٌات:]

 بٌان مظاهر لدرة هللا وعلمه وحكمته الموجبة لتوحٌده واإلٌمان به وطاعته. -ٔ

                                                             

 . 1ٖ/ٕسبك تخرٌجه، من شواهد ابً عبٌدة  مجاز المرآن: (ٔ)
 .1ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
صلى  -، وعلى ذلن جاءت األخبار; روي عن ابن عباس عن النبً  م لال:". ثٖٖٗ/2تاوٌبلت أهل السنة: (٘)

أنه لال: " خلك هللا بحرا دون سماء الدنٌا ممدار ثبلث فراسخ، فهو موج مكفوؾ لابم فً الهواء  -هللا علٌه وسلم 
انطباله فً بؤمر هللا تعالى، ال ٌمطر منه لطرة والبحور كلها ساكنة، وذلن البحر جار فً سرعة السهم، ثم 

الهواء مستو كؤنه حبل ممدود ما بٌن المشرق والمؽرب، فتجري الشمس والممر والخنس فً ذلن البحر "; فذلن 
 لوله: )كل فً فلن ٌسبحون{".

 .5ٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٗٗ/ ٕانظر: الكتاب (2)
 .25ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .٘ٔٔ/ٖالكشاؾ: (5)
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 بٌان الحكمة من خلك الجبال الراوسً. -ٕ
 وتعالى. بٌان دلة النظام اإللهً، وعظٌم العلم والحكمة له سبحانه -ٖ
إعراض أكثر الناس عن آٌات هللا فً اآلفاق كإعراضهم عن آٌاته المرآنٌة هو سبب جهلهم  -ٗ

 وشركهم وشرهم وفسادهم.
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]اْلنبٌاء : ٖٗ}َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ِمْن لَْبِلَن اْلُخْلَد أَفَِإْن ِمتَّ فَُهُم اْلَخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
لون الخلود  -أٌها الرسول  -لبلن  وما جعلنا لبشر من دوام البماء فً الدنٌا، أفإن مت فهم ٌُإّمِ

  بعدن؟ ال ٌكون هذا. وفً هذه اآلٌة دلٌل على أن الخضر علٌه السبلم لد مات; ألنه بشر.
ن وما جعلنا لبشر م [ أي:"ٖٗ}َوَما َجعَْلَنا ِلبََشٍر ِمْن لَْبِلَن اْلُخْلَد{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"دوام البماء فً الدنٌا -أٌها الرسول  -لبلن 
 .(ٕ)على االستفهام، أي: ال ٌخلدون" لال ٌحٌى:" 
وما خلدنا أحدا من بنً آدم ٌا دمحم لبلن فً الدنٌا فنخلدن فٌها، وال  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٖ)بد لن من أن تموت كما مات من لبلن رسلنا"
لون الخلود  [ أي:"ُٖٗم اْلَخاِلُدوَن{ ]األنبٌاء : }أَفَإِْن ِمتَّ فَهُ لوله تعالى:  أفإن مت فهم ٌُإّمِ

 .(ٗ)"بعدن؟ ال ٌكون هذا
ٌمول: فهإالء المشركون بربهم هم الخالدون فً الدنٌا بعدن، ال ما ذلن  لال الطبري:" 

كذلن، بل هم مٌتون بكّل حال عشت أو مّت، فؤدخلت الفاء فً إن وهً جزاء، وفً جوابه، ألن 
لجزاء متصل بكبلم لبله، ودخلت أٌضا فً لوله فهم ألنه جواب للجزاء، ولو لم ٌكن فً لوله ا

فهم الفاء جاز على وجهٌن: أحدهما: أن تكون محذوفة، وهً مرادة، واآلخر أن ٌكون مرادا 
 .(٘)تمدٌمها إلى الجزاء فكؤنه لال: أفهم الخالدون إن مّت"

 
 المرآن

ٌْنَا تُْرَجعُوَن )}كُلُّ نَْفٍس ذَائِمَةُ اْلمَ  ٌِْر فِتْنَةً َوإِلَ  [ٖ٘({ ]اْلنبٌاء : ْٖ٘وِت َونَْبلُوكُْم بِالشَّّرِ َواْلَخ
 التفسٌر:

رت فً الدنٌا. وما وجودها فً الحٌاة إال ابتبلء  كل نفس ذابمة الموت ال محالة مهما عُّمِ
ًٌا، وبتملب األحوال خًٌرا وشًرا، ثم المآل والم  -وحده  -رجع بعد ذلن إلى هللا بالتكالٌؾ أمًرا ونه

 للحساب والجزاء.
كل نفس ذابمة الموت ال محالة  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}كُلُّ نَْفٍس ذَابِمَةُ اْلَمْوِت{ ]األنبٌاء :  

رت فً الدنٌا  .(ٙ)"مهما عُّمِ
ٌمول: كل نفس منفوسة من خلمه، معالجة ؼصص الموت ومتجّرعة لال الطبري:" 
 .(2)كؤسها"

ٌِْر فِتْنَةً{ ]األنبٌاء : لوله   ّرِ َواْلَخ ونختبركم بالمصابب  [، أي:"ٖ٘تعالى:}َونَْبلُوكُْم بِالشَّ
 .(1)"والنِّعم لنرى الشاكرٌن من الكافر، والصابر من المانط

                                                             

 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .5ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٕ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
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ونختبركم أٌها الناس بالشر وهو الشدة نبتلٌكم بها، وبالخٌر وهو الرخاء  لال الطبري:" 
 .(ٔ)به"والسعة العافٌة فنفتنكم 

أي : نختبركم بالمصابب تارة ، وبالنعم أخرى ، لننظر من ٌشكر ومن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ٌكفر ، ومن ٌصبر ومن ٌمنط"

ٌِْر فِتْنَةً{، لال: بالرخاء والشدة، وكبلهما عن   ّرِ َواْلَخ ابن عباس، لوله :"}َونَْبلُوكُْم بِالشَّ
 .(ٖ)"ببلء

الشدة والرخاء، والصحة والسمم، والؽنى والفمر، ٌمول: نبتلٌكم ب لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"والحبلل والحرام، والطاعة والمعصٌة، والهدى والضبللة

 .(٘)"ٌمول: نبلوكم بالشر ببلء، والخٌر فتنة لال لتادة:" 
نبلوهم بما ٌحبون وبما ٌكرهون، نختبرهم بذلن لننظر كٌؾ شكرهم فٌما  لال ابن زٌد:" 

 .(ٙ)"ا ٌكرهونٌحبون، وكٌؾ صبرهم فٌم
ٌْنَا تُْرَجعُوَن{ ]األنبٌاء :   ، ثم المآل والمرجع بعد ذلن إلى هللا  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}َوإِلَ

 .(2)"للحساب والجزاء -وحده  -
 .(1)ٌمول: وإلٌنا ٌرّدون فٌجازون بؤعمالهم، حسنها وسٌبها" لال الطبري:" 
 .(5)أي : فنجازٌكم بؤعمالكم " لال ابن كثٌر:" 

 
 لمرآنا

ْحَمِن هُْم }َوإِذَا َرآَن الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَتَِّخذُونََن إاِلَّ هُُزًوا أََهذَا الَِّذي ٌَْذكُُر آِلَهتَكُْم َوهُْم بِِذْكِر الرَّ 
 [ٖٙ({ ]اْلنبٌاء : َٖٙكافُِروَن )
 التفسٌر:

ض: أهذا الرجل أشاروا إلٌن ساخرٌن منن بمول بعضهم لبع -أٌها الرسول  -وإذا رآن الكفار 
 الذي ٌسبُّ آلهتكم؟ وجحدوا بالرحمن ونعمه، وبما أنزله من المرآن والهدى.

 سبب النزول:
 [:ٖٙ{{ ]األنبٌاء : }َوإِذَا َرآَن الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَتَِّخذُونََن إِالَّ ُهُزًوا سبب نزول لوله تعالى: -أوال:

أبى سفٌان وأبً جهل وهما ٌتحدثان، فلما رآه أبو جهل  لال السدي:" مر النبً ملسو هيلع هللا ىلص على 
ضحن ولال ألبً سفٌان: هذا نبً بنً عبد مناؾ. فؽضب أبو سفٌان فمال: ما تنكرون إن ٌكون 

 لبنً عبد مناؾ نبً. فسمعها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فرجع إلى أبً جهل فولع به وخوفه ولال:
ن، ولال ألبى سفٌان: أما إنن لم تمل ما للت إال حمٌة، ما أران منتهٌا حتى ٌصٌبن ما أصاب عم

ٌَتَِّخذُونََن ِإالَّ هُُزًوا فنزلت هذه اآلٌة :  .(ٓٔ){، اآلٌة"}َوإِذَا َرآَن الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن 
ْحَمِن هُْم َكافُِروَن{ ]األنبٌاء :  سبب نزول لوله تعالى: -ثانٌا:  [:ٖٙ}َوهُْم بِِذْكِر الرَّ

ْحَمن{ ]اإلسراء : لال الكلبً:  َ أَِو اْدعُوا الرَّ [، فمال ٓٔٔ"وذلن حٌن نزل }لُِل اْدعُوا َّللاَّ
ْحَمِن هُْم َكافُِروَن{  أهل مكة: ما ٌعرؾ الرحمن إال مسٌلمة الكذاب، فنزل: }َوهُْم بِِذْكِر الرَّ

 .(ٔٔ)["ٖٙ]األنبٌاء : 
                                                             

 .5ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٓٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٓٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٕ٘ٗ-ٕٕ٘ٗ/1(:صٖ٘٘ٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٕحكاه عنه ابو اللٌث السمرلندي فً بحر العلوم فً التفسٌر: (ٔٔ)
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ٌَتَّخِ لوله تعالى:  ذُونََن إِالَّ هُُزًوا أََهذَا الَِّذي ٌَْذكُُر آِلَهتَكُْم{ }َوإِذَا َرآَن الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن 
أشاروا إلٌن ساخرٌن منن بمول بعضهم  -أٌها الرسول  -وإذا رآن الكفار  [، أي:"ٖٙ]األنبٌاء : 

 .(ٔ)"لبعض: أهذا الرجل الذي ٌسبُّ آلهتكم؟
 .(ٕ)ٌموله بعضهم لبعض أي: ٌعٌبها وٌشتمها" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: ما ٌتخذونن إال سخرٌا ٌمول بعضهم لبعض :}أََهذَا الَِّذي{ ٌذكر  "لال الطبري: 

 .(ٖ)"آلهتكم بسوء وٌعٌبها، تعجبا منهم من ذلن
المعنى: أهذا الذي ٌعٌب آلهتكم، ٌمال: فبلن ٌذكر الناس، أي: ٌؽتابهم  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)"علٌه وٌوحده وٌذكرهم بالعٌوب، وٌمال: فبلن ٌذكر هللا، أي: ٌصفه بالعظمة، وٌثنً
استفهام فٌه إنكار وتعجٌب أي هذا الذي ٌسب آلهتكم وٌُسفّه  لال الصابونً:" 

 .(٘)أحبلمكم؟"
كانوا إذا رأوه هزبوا به، إذا خبل بعضهم إلى بعض ٌمولون فٌما بٌنهم:  لال الماترٌدي:" 

ؼابوا عنه لالوا ما  أبعث هللا بشرا رسوال، هكذا كانت عادة الكفرة ٌهزءون به إذا حضروه، وإذا
 .(ٙ)ذكر"

ْحَمِن هُْم َكافُِروَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  وهم كافرون باهلل  [، أي:"ٖٙ}َوهُْم بِِذْكِر الرَّ
 .(2)"ومع ذلن ٌستهزبون برسول هللا

فٌعجبون من ذكرن ٌا دمحم آلهتهم التً ال تضر وال تنفع بسوء }َوهُْم بِِذْكِر  لال الطبري:" 
ْحمَ  ِن{ الذي خلمهم وأنعم علٌهم، ومنه نفعهم، وبٌده ضّرهم، وإلٌه مرجعهم بما هو أهله منهم; الرَّ

 .(1)"أن ٌذكروه به }كافرون{
لال هذا; ألنهم كانوا ٌمولون: ال نعرؾ الرحمن إال مسٌلمة، }وهم{،  لال السمعانً:" 

 .(5)الثانٌة صلة"

الحال على أحدهما أطلك ولم  الذكر ٌكون بخٌر وبخبلفه، فإذا دلت لال الزمخشري:" 
ٌمٌد، كمولن للرجل: سمعت فبلنا ٌذكرن، فإن كان الذاكر صدٌما فهو ثناء، وإن كان عدّوا فذّم، 

[، ولوله :}أَهذَا الَِّذي ٌَْذُكُر آِلَهتَكُْم{، ٓٙ}لَالُوا َسِمْعَنا فَتًى ٌَْذكُُرهُْم{ ]األنبٌاء :  ومنه لوله تعالى :
على ذكر آلهتهم بهممهم وما ٌجب أن ال تذكر به، من كونهم شفعاء والمعنى: أنهم عاكفون 

وشهداء، وٌسوءهم أن ٌذكرها ذاكر بخبلؾ ذلن، وأما ذكر هللا وما ٌجب أن ٌذكر به من 
الوحدانٌة، فهم به كافرون ال ٌصّدلون به أصبل فهم أحك بؤن ٌتخذوا هزإا منن، فإنن محك وهم 

 مبطلون. 
ْحَمُن ولٌل معنى}بِِذْكِر الرَّ  ْحمِن{ لولهم: ما نعرؾ الرحمن إال مسٌلمة، ولولهم }َوَما الرَّ
 [. ٓٙأَنَْسُجُد ِلَما تَؤُْمُرنَا{ ]الفرلان : 

ْحمِن{ بما أنزل علٌن من المرآن، والجملة فً موضع الحال، أى:  ولٌل: }بِِذْكِر الرَّ
 .(ٓٔ)"ٌتخذونن هزإا، وهم على حال هً أصل الهزء والسخرٌة وهً الكفر باهلل

 
 المرآن

                                                             

 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٓٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٕ/1تؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٓٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
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ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسؤُِرٌكُْم آٌَاتًِ فاََل تَْستَْعِجلُوِن )  [6ٖ({ ]اْلنبٌاء : 6ٖ}ُخِلَك اإْلِ
 التفسٌر:

ُخلك اإلنسان عجوال ٌبادر األشٌاء وٌستعجل ولوعها. ولد استعجلت لرٌش العذاب واستبطؤته، 
 بل ٌسؤلوا هللا تعجٌله وسرعته.فؤنذرهم هللا بؤنه سٌرٌهم ما ٌستعجلونه من العذاب، ف

 سبب النزول:
 .(ٔ)لال ابن الجوزي:" هذه اآلٌة نزلت حٌن استعجلت لرٌش بالعذاب"

ْنَساُن ِمْن َعَجٍل{ ]األنبٌاء :   ُخلك اإلنسان عجوال ٌبادر  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}ُخِلَك اإْلِ
 .(ٕ)"األشٌاء وٌستعجل ولوعها
 .(ٖ)لشًء لبل ولته ، والسرعة تمدٌمه فً أول أولاته"تمدٌم ا«: العجلة»لال الماوردي:"
العجلة: طلب الشًء وتحرٌه لبل أوانه، وهو من ممتضى الشهوة، فلذلن  لال الراؼب:"

 .(ٗ)«العجلة من الشٌطان»صارت مذمومة فً عامة المرآن حتى لٌل: 
ء فى العجلة مذمومة والمسارعة محمودة فالمسارعة البدار إلى الشً لال المشٌري:"

أول ولته، والعجلة استمباله لبل ولته، والعجلة نتٌجة وسوسة الشٌطان، والمسارعة لضٌة 
 .(٘)التوفٌك"
والحكمة فً ذكر عجلة اإلنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزبٌن بالرسول  لال ابن كثٌر:" 

 تعالى:} ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، ولع فً النفوس سرعة االنتمام منهم واستعجلت، فمال هللا
ُخِلَك اإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل{; ألنه تعالى ٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته، ٌإجل ثم ٌعجل ، وٌنظر 

 .(ٙ)ثم ال ٌإخر"
 :ها هنا، ثبلثة ألوال« اإلنسان»وفً المراد بـ 
ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر  }اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحكَّ  أنه النضر بن الحارث، وهو الذي لال:أحدها: 

َماِء أَِو ابْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{ ]األنفال :  ٌْنَا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ  .(2)رواه عطاء عن ابن عباس .[َٕٖعلَ
 فعلى هذا فً لوله :}ِمْن َعَجٍل{، ثبلثة وجوه من التفسٌر: -علٌه السبلم-أنه آدم المول الثانً:

، (1)لك هللا إٌاه ومن سرعة فٌه وعلى عجل. وهذا لول مجاهدمن تعجٌل فً خأحدها : معناه: 
 .(5)وابن زٌد

 .(ٓٔ)ٌمول: من تعجٌل من األمر" ولال االخفش:"
آدم حٌن خلك بعد كل شًء آخر النهار من ٌوم خلك الخلك، فلما أجرى  لال مجاهد:" 

ل ؼروب الروح فً عٌنٌه ولسانه ورأسه ولم ٌبلػ أسفله، لال: ٌا رب استعجل بخلمً لب
 .(ٔٔ)الشمس"
لوله :"}لُخِلَك اإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل{، لال: على عجل آدم آخر ذلن الٌوم من وعن ابن زٌد:  

 .(ٕٔ)ذٌنن الٌومٌن، ٌرٌد ٌوم الجمعة، وخلمه على عجل، وجعله عجوال"

                                                             

 .5ٓٔ/ٖزاد المسٌر: (ٔ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗٗ/ٖالنكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٗ٘المفردات: (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٕ٘ٗ/1(:صٖٙ٘ٙٔ، تفسٌرابن ابً حاتم)ٕٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/1(:صٖٙ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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أول ما خلك هللا من آدم علٌه السبلم رأسه، فجعل ٌنظر وهو  لال سلمان الفارسً:"
ْنَساُن ٌخلك وبمٌت  رجبله، فما كان العصر لال: ٌا رب، اعجل لبل اللٌل، فذلن لوله: }َوَكاَن اإْلِ

 .(ٕ)"(ٔ)َعُجواًل{
لما نفخ هللا فً آدم من روحه أتت النفخة من لبل رأسه، فجعل ال  ولال ابن عباس:" 

سده، ٌجرى شًء منها فً جسده، إال صار لحما ودما; فلما انتهت النفخة إلى سرته، نظر إلى ج
فؤعجبه ما رأى من جسده فذهب لٌنهض فلم ٌمدر، فهو لول هللا تبارن وتعالى: }وكان اإلنسان 

 .(ٖ)عجوال{، لال: ضجرا ال صبر له على سراء، وال ضراء"
الثانً: معناه: من عجل فً بنٌته وخلمته، كان من العجلة، وعلى العجلة. وهذا لول سعٌد بن 

 .(ٙ)، والفراء(٘)، والسدي(ٗ)جبٌر
لما نفخ فٌه الروح فً ركبتٌه ذهب لٌنهض، فمال هللا: }ُخِلَك  لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(2)اإلْنَساُن ِمْن َعَجل{"
فً آدم الروح، فدخل فً رأسه عطس، فمالت المبلبكة:  :ٌعنً ،لما نفخ فٌه لال السدي:" 

فً عٌنٌه نظر إلى ثمار لل الحمد هلل، فمال: الحمد هلل، فمال هللا له: رحمن ربن، فلما دخل الروح 
الجنة، فلما دخل فً جوفه اشتهى الطعام، فوثب لبل أن تبلػ الروح رجلٌه عجبلن إلى ثمار 

 . (1)الجنة; فذلن حٌن ٌمول :}ُخِلَك اإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل{، ٌمول: خلك اإلنسان عجوال"
ا: آدم. ولالوا: لال الواحدي:" ذهب كثٌٌر من أهل التفسٌر إلى أن المراد باإلنسان هاهن 

لما نفخ فٌه الروح لم تبلػ رجلٌه حتى استعجل، وأهوى إلى عنمود من عنب الجنة لٌؤكل منه، 
 .(5)وأراد الوثوب لبل أن تبلػ الروح رجلٌه عجبلن، وأورث أوالده العجلة"

الثالث: أنه سؤل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح فً عٌنٌه ولسانه أن ٌعجل إتمام خلمه 
 .(ٓٔ)ء الروح فً جمٌع جسده، لاله الكلبًوإجرا

، ومنه لول (ٔٔ)الرابع : أن معنى :}من عجل{، أي: من طٌن، ذكره الٌزٌدي عن ابن عباس
 :(ٕٔ)الشاعر

ٌَْن الَماِء َوالعََجل اِء َمْنبِتُهُ ... والنَّْخُل ٌَْنبُِت بَ مَّ ْخَرةِ الصَّ  والنَّْبُع فً الصَّ
 .(ٔ)البٌت: "وهللا أعلم بصحته" لال الزمخشري بعد إنشاده عجز هذا

                                                             

 .[ٔٔ]اإلسراء : (ٔ)
 .ٕٖٕٓ/2(:صٕٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖ٘/2ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٔٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .«كؤنن للت: بنٌته وخلمته من العجلة وعلى العجلة» ، لال الفراء:ٖٕٓ/ٕالمرآن: انظر: معانً (ٙ)
 .ٔٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٔٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .2٘/٘ٔالتفسٌر البسٌط: (5)
 .2ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘ؼرٌب المرآن وتفسٌره : (ٔٔ)
"عجل"من إنشاد نفطوٌه، من ؼٌر نسبة ألحد.   5ٙٗ /ٔعجز هذا البٌت فً "تهذٌب اللؽة" لؤلزهري (ٕٔ)

 ، من ؼٌر نسبة، ورواٌته فٌه:ٕ٘٘والبٌت فً "ؼرٌب المرآن وتفسٌره" للٌزٌدي ص 
 النبع فً الصخرة الصماء منبته ... والنخل منبته فً السهل والعجل

 ورواٌته: 5ٙٗ/ ٔو"أمالً المرتضى" 
 ت بٌن الماء والعجلوالنبع ٌنبت بٌن الصخر ضاحٌة ... والنخل ٌنب

 : ولد رواه ثعلب، عن ابن األعرابً، وخالؾ فً شًء من ألفاظه، فرواه:2ٓٗ/ ٔثم لال المرتضى 
 النبع فً الصخرة الصماء منبته ... والنخل منبته فً السهل والعجل

: ثم لال 2ٖ٘/ ٕ"عجل" بمثل رواٌة ثعلب، عن ابن األعرابً، وعجزه فً "الكشاؾ"  1ٕٗ/ ٔٔو"اللسان" 
/ 1وهللا أعلم بصحته. والنػ: شجر تتخذ منه الفسً، وهو من أشجار الجبال، الواحدة منه نبعه. "لسان العرب" 

 .)نبع( ٖ٘ٗ
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  .(ٕ)الطٌن بلؽة حمٌر"«: العجل»لال أبو عبٌد: "وكثٌر من أهل المعانً ٌمولون:  
 .(ٖ)واعترض بؤنه ال تمرٌب لهذا المعنى هاهنا" لال األلوسً:" 
ولٌل المراد: النضر بن الحرث بن علممة بن كلدة بن عبد الدار فً  ولال المرطبً:" 

 .(ٗ)س، أي: ال ٌنبؽً لمن خلك من الطٌن الحمٌر أن ٌستهزئ بآٌات هللا ورسله"تفسٌر ابن عبا
ولال الطٌبً: "ٌكون المصد علٌه تحمٌر شؤن جنس اإلنسان تتمٌما لمعنى التهدٌد فً  

 .(٘)لوله تعالى: }َسؤُِرٌكُْم آٌاتًِ فَبل تَْستَْعِجلُون{"
لاله علً بن أحمد الناس كلهم، «: ناإِلنسا»والمعنى بـ أنه اسم جنس،المول الثالث: أنه 

 وعلى هذا فً لوله: }ِمْن َعَجٍل{، ثبلثة وجوه من التفسٌر:، (ٙ)النٌسابوري
 .(2)أحدها : ٌعنً: خلك اإِلنسان عجوالً ، لاله لتادة

وهذا المول اختٌار جمٌع أهل اللؽة والمعانً. واإلنسان هاهنا اسم  لال الواحدي:" 
 .(1)الجنس"

، و ابن (5)خلمت العجلة فً اإِلنسان. لاله ابو عبٌدةمن الممدم والمإخر، والمعنى: الثانً : أنه 
 .(ٓٔ)لتٌبة

 .(ٔٔ)والعرب تفعل هذا إذا كان الشًء من سبب الشًء بدءوا بالسبب" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٕٔ)الثالث : ٌعنً: أنه خلك على ُحب العجلة. حكاه الماوردي

تؤوٌل ذلن عندنا الذي ذكرناه عمن لال معناه:  والصواب من المول فً لال الطبري:" 
ُخلك اإلنسان من عجل فً خلمه: أْي على عجل وسرعة فً ذلن، وإنما لٌل ذلن كذلن، ألنه 
بُودر بخلمه مؽٌب الشمس فً آخر ساعة من نهار ٌوم الجمعة، وفً ذلن الولت نفخ فٌه الروح، 

واب، لداللة لوله تعالى :}َسؤُِرٌكُْم آٌَاِتً فَبل وإنما للنا أولى األلوال التً ذكرناها فً ذلن بالص
إنَّ فًِ الُجُمعَِة لَساَعةٌ »تَْستَْعِجلُوِن{ علً ذلن... عن أبى هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌَمَلِّلُها
(ٖٔ) 

ًٌْرا إال أتاهُ هللاُ  إٌَّاهُ فمال عبد هللا بن سبلم: لد علمت ، لال ال ٌَُوافِمُها َعْبٌد ُمْسِلٌم ٌَسؤُْل هللاَ فٌِها َخ
أّي ساعة هً، هً آخر ساعات النهار من ٌوم الجمعة، لال هللا :}ُخِلَك اإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسؤُِرٌكُْم 

 .(ٗٔ)"«آٌَاتًِ فَبل تَْستَْعِجلُوِن{
ٌَاتًِ فَبَل تَْستَْعِجلُوِن{ ]األنبٌاء :   ورٌكم انتمامً سؤ [، أي:"2ٖلوله تعالى:}َسؤُِرٌكُْم آ

 .(٘ٔ)"والتداري على من عصانً فبل تتعجلوا األمر لبل أوانه
 .(ٙٔ)فبل تستعجلون بالعذاب وسإال اآلٌات" لال الثعلبً:" 
 .(ٔ)أي : نممً وحكمً والتداري على من عصانً،}فَبل تَْستَْعِجلُوِن {" لال ابن كثٌر:" 

                                                                                                                                                                              

 .2ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٙ/ٙنمبل عن الكشؾ والبٌان للثعلبً: (ٕ)
 .2ٗ/5روح المعانً: (ٖ)
 .15ٕ/ٔٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٗ/5نمبل عن روح المعانً: (٘)
 .5ٔٔ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٔٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙ/٘ٔالتفسٌر البسٌط: (1)
 .5ٖ-1ٖ/ٕانظر: مجاز المرآن: (5)
 .ٕٗٗ، وؼرٌب المرآن:ٕ٘ٔانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٕمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .1ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 ." ولبض أصابعه ٌمللها "فً ابن كثٌر، رواٌة ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 .ٖٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .2ٕٙ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٙٔ)
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، لما خوفهم به من العذاب، وذلن وذلن لما كانوا ٌستعجلون به النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)منهم استهزاء وتكذٌب"

هذا خطاب للمشركٌن، نزل هذا فً المشركٌن كانوا ٌستعجلون العذاب،  لال البؽوي:" 
وٌمولون أمطر علٌنا حجارة من السماء، ولٌل: نزلت فً النضر بن الحارث، فمال تعالى: 

تستعجلون، أي: فبل تطلبوا العذاب من لبل ولته، فؤراهم ٌوم  سؤرٌكم آٌاتً أي مواعٌد عذابً فبل
 .(ٖ)"بدر، ولٌل: كانوا ٌستعجلون المٌامة

فإن للت: لم نهاهم عن االستعجال مع لوله خلك اإلنسان من عجل  لال الزمخشري:" 
 ولوله وكان اإلنسان عجوال ألٌس هذا من تكلٌؾ ما ال ٌطاق؟ 

مره أن ٌؽلبها، ألنه أعطاه المدرة التً ٌستطٌع بها لمع للت: هذا كما ركب فٌه الشهوة وأ
 .(ٗ)الشهوة وترن العجلة"

 
 المرآن

 [6ٖ({ ]اْلنبٌاء : 6ٖ}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن )
 التفسٌر:

كنت أنت : متى حصول ما تَِعُدنا به ٌا دمحم، إن -مستعجلٌن العذاب مستهزبٌن  -وٌمول الكفار 
 وَمن اتبعن من الصادلٌن؟

 [:5ٖ-1ٖسبب نزول اآلٌتٌن]
: متى هذا العذاب الذي تعدنا، إن كنت -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن كفار مكة لالوا للنبً لال مماتل:" 

:}لو ٌعلم الذٌن كفروا{ من  -عز وجل -صادلا، ٌمولون ذلن مستهزبٌن تكذٌبا بالعذاب فؤنزل هللا
 .(٘)ال ٌكفون عن وجوههم النار وال عن ظهورهم{..."أهل مكة }حٌن 

مستعجلٌن  -وٌمول الكفار  [، أي:"1ٖ}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)": متى حصول ما تَِعُدنا به ٌا دمحم-العذاب مستهزبٌن 

ا الذي تعدنا به من أمر المٌامة؟ لال هللا لول المشركٌن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: متى هذ لال ٌحٌى:" 
تبارن وتعالى: }لو ٌعلم الذٌن كفروا حٌن ال ٌكفون عن وجوههم النار وال عن ظهورهم وال هم 

 .(2)[ وفٌها تمدٌم"5ٌٖنصرون{ ]األنبٌاء: 
ٌبنا هذا وٌمول هإالء المستعجلون ربهم باآلٌات والعذاب لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: متى ٌج لال الطبري:" 

 .(1)الذي تعدنا من العذاب"
أي: وٌمول المشركون متى ٌؤتنا هذا الذي تعدنا ٌا دمحم، الوعد بمعنى  لال مكً:" 

 .(5)الموعود. كما لٌل: الخلك بمعنى المخلوق"
إن كنت أنت وَمن اتبعن من  [، أي:"1ٖ}إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"الصادلٌن؟
فٌما تعدوننا به من ذلن، كؤنهم لالوا ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وللمإمنٌن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)به"
                                                                                                                                                                              

 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .15ٕ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٗٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2٘2ٗ/2الهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)



ٔٗ٘ 
 

 .(ٔ)ٌخاطبون النبً  ملسو هيلع هللا ىلص  والمإمنٌن" لال مكً:" 
ٌخبر تعالى عن المشركٌن أنهم ٌستعجلون أًٌضا بولوع العذاب بهم ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)ا وكفًرا وعناًدا واستبعاًدا"تكذٌبًا وجحودً 
اعتادوا تكذٌب األنبٌاء علٌهم السبلم فٌما وعدوهم، فاستعجلوا حصول ما  لال المشٌري:"

 .(ٖ)توعدوهم به، ولو علموا ما ٌنالهم لكان السكون منهم، فالفزع ٌدل على استعجالهم"
 [:1ٖ-ٖٗفوابد اآلٌات:]

ولو نجا أحد من الموت ، المخلولات أن الموت حتم الزم ال مناص منه لكل حً من -ٔ
ٌِّتُوَن{ ]الزمر:  [ ، ولد واسى ٖٓلنجا منه خٌرة هللا من خلمه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ِإنََّن َمٌٌِّت َوإِنَُّهم مَّ

تَّ فَُهُم  ن لَْبِلَن اْلُخْلَد أَفَإِن ّمِ هللا رسوله بؤن الموت سنته فً خلمه :}َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ّمِ
 .[ٖٗاْلَخاِلُدوَن{ ]األنبٌاء: 

ن لَْبِلَن اْلُخْلدَ بعموم لوله تعالى: استدلوا  -ٕ ، أن الخضر [ٖٗ]األنبٌاء: {}َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ّمِ
نكرة فً سٌاق النفً فهً تعم كل بشر فٌلزم من ذلن نفً « لبشر»لٌس بحً، فموله 

ن شرب من عٌن الحٌاة الخلد عن كل بشر من لبله. والخضر بشر من لبله. فلو كا
وصار حٌا خالدا إلى ٌوم المٌامة لكان هللا لد جعل لذلن البشر الذي هو الخضر من لبله 

 الخلد.
لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "والصواب الذي علٌه المحممون أنه مٌت، وأنه لم ٌدرن 

 .(ٗ)"اإلسبلم
 ار.بٌان العلة من وجود خٌر وشر فً هذه الحٌاة الدنٌا وهً االختب -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم. -ٗ  بٌان ما كان علٌه المشركون من االستهزاء بالرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
تمرٌر حمٌمة أن اإلنسان مطبوع على العجلة فلذا من ؼٌر طبعه بالتربٌة فؤصبح ذا أناة  -٘

 وتإدة كان من أكمل الناس وأشرفهم.
 

 المرآن
وَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َواَل َعْن ظُُهوِرِهْم َواَل هُْم ٌُْنَصُروَن }لَْو ٌَْعلَُم الَِّذٌَن َكفَُروا ِحٌَن اَل ٌَكُفُّ 

 [6ٖ({ ]اْلنبٌاء : 6ٖ)
 التفٌسٌر:

لو ٌعلم هإالء الكفار ما ٌبللونه عندما ال ٌستطٌعون أن ٌدفعوا عن وجوههم وظهورهم النار، 
 ا عذابهم.وال ٌجدون لهم ناصًرا ٌنصرهم، لما ألاموا على كفرهم، ولما استعجلو

}َلْو ٌَْعلَُم الَِّذٌَن َكفَُروا ِحٌَن اَل ٌَكُفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َواَل َعْن ظُُهوِرِهْم{ لوله تعالى: 
لو ٌعلم هإالء الكفار ما ٌبللونه عندما ال ٌستطٌعون أن ٌدفعوا عن  [، أي:"5ٖ]األنبٌاء : 

 .(٘)"وجوههم وظهورهم النار
 .(ٙ)موا ذلن ما استعجلوا بالعذاب"لو عل لال مماتل:" 
لو ٌعلم هإالء الكفار المستعجلون عذاب ربهم ماذا لهم من الببلء حٌن  لال الطبري:" 

تلفح وجوههم النار، وهم فٌها كالحون، فبل ٌكفون عن وجوههم النار التً تلفحها، وال عن 
 .(2)ظهورهم فٌدفعونها عنها بؤنفسهم"

                                                             

 .2٘2ٗ/2الهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .ٖٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖ)
 .ٓٓٔ/2ٕمجموع الفتاوى: (ٗ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .٘ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
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وال ٌجدون لهم ناصًرا ٌنصرهم،  [، أي:"5َٖصُروَن{ ]األنبٌاء : }َواَل هُْم ٌُنْ لوله تعالى:
 .(ٔ)"لما ألاموا على كفرهم، ولما استعجلوا عذابهم

 .(ٕ)ٌمول: وال هم ٌمنعون من العذاب" لال مماتل:" 
ٌمول: وال لهم ناصر ٌنصرهم، فٌستنمذهم حٌنبذ من عذاب هللا لما ألاموا  لال الطبري:" 

ون من الكفر باهلل، ولسارعوا إلى التوبة منه واإلٌمان باهلل، ولما استعجلوا على ما هم علٌه ممٌم
 .(ٖ)ألنفسهم الببلء"

فٌها تمدٌم. أي: أن الوعد الذي كانوا ٌستعجلون به فً الدنٌا هو ٌوم ال  لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)ٌكفون عن وجوههم النار وال عن ظهورهم وال هم ٌنصرون لو ٌعلم الذٌن كفروا"

 
 المرآن

َها َواَل هُْم ٌُْنَظُروَن )  [ٓٗ({ ]اْلنبٌاء : ٓٗ}بَْل تَؤْتٌِِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهتُُهْم فاََل ٌَْستَِطٌعُوَن َردَّ
 التفسٌر:

ولسوؾ تؤتٌهم الساعة فجؤة، فٌتحٌَّرون عند ذلن، وٌخافون خوفًا عظًٌما، وال ٌستطٌعون َدفَْع 
 بة وال اعتذار.العذاب عن أنفسهم، وال ٌُْمهلون الستدران تو

بل تؤتٌهم الساعة فجؤة  [، أي:"ٓٗ}بَْل تَؤْتٌِِهْم بَْؽتَةً فَتَْبَهتُُهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(٘)"فتدهشهم وتحٌرهم

 .(ٙ)}بؽتة{: فجاءة وهم ؼافلون عنها، }فتبهتم{: فتحٌرهم"لال الزجاج:" 
لكفار الذٌن وصؾ أمرهم فً ال تؤتً هذه النار التً تلفح وجوه هإالء ا لال الطبري:" 

هذه السورة حٌن تؤتٌهم عن علم منهم بولتها، ولكنها تؤتٌهم مفاجؤة ال ٌشعرون بمجٌبها فتبهتهم: 
ٌمول: فتؽشاهم فجؤة، وتلفح وجوههم معاٌنة كالرجل ٌبهت الرجل فً وجهه بالشًء، حتى ٌبمى 

 .(2)المبهوت كالحٌران منه"
وال ٌستطٌعون َدْفَع العذاب عن  [، أي:"َٓٗردََّها{ ]األنبٌاء :  }فَبَل ٌَْستَِطٌعُونَ لوله تعالى: 

 .(1)"أنفسهم
 .(5)ٌمول: فبل ٌطٌمون حٌن تبؽتهم فتبهتهم دفعها عن أنفسهم" لال الطبري:" 
وال ٌُمهلون وٌُإخرون لتوبٍة  [، أي:"ٓٗ}َواَل هُْم ٌُْنَظُروَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"واعتذار
ٌمول: وال هم وإن لم ٌطٌموا دفعها عن أنفسهم ٌإخرون بالعذاب بها لتوبة  ري:"لال الطب 

ٌحدثونها، وإنابة ٌنٌبون، ألنها لٌست حٌن عمل وساعة توبة وإنابة، بل هً ساعة مجازاة 
 .(ٔٔ)وإثابة"

فلو علموا هذه الحالة حك المعرفة، لما استعجلوا بالعذاب، ولخافوه أشد  لال السعدي:" 
كن لما ترحل عنهم هذا العلم، لالوا ما لالوا، ولما ذكر استهزاءهم برسوله بمولهم: الخوؾ، ول

 .(ٕٔ)}أهذا الذي ٌذكر آلهتكم{"

                                                             

 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .٘ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .5ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .٘ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
 .٘ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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 المرآن

({ ٔٗ}َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن َفَحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )
 [ٔٗ]اْلنبٌاء : 

 فسٌر:الت
ولمد استهزئ برسل ِمن لبلن أٌها الرسول، فحلَّ بالذٌن كانوا ٌستهزبون العذاب الذي كان َمثار 

 سخرٌتهم واستهزابهم.
ولمد استهزئ برسل  [، أي:"ٔٗ}َولَمَِد اْستُْهِزَئ ِبُرسٍُل ِمْن لَْبِلَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"ِمن لبلن أٌها الرسول
تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: إن ٌتخذن ٌا دمحم هإالء المابلون لن: هل  ٌمول لال الطبري:" 

هذا إال بشر مثلكم، أفتؤتون السحر وأنتم تبصرون، إذ رأون ُهُزوا وٌمولون: هذا الذي ٌذكر 
آلهتكم كفرا منهم باهلل، واجتراء علٌه، فلمد استهزئ برسل من رسلنا الذٌن أرسلناهم من لبلن 

 .(ٕ)ى أممهم"إل
 .(ٖ)أي: ولمد استهزىء برسل من رسلنا الذٌن أرسلناهم لبلن إلى أممهم" لال المراؼً:" 
 .(ٗ)سبله بؤن هذا دأب األمم السالفة مع رسلهم" لال السعدي:" 
 ي:"[، أٔٗ}فََحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(٘)"فحلَّ بالذٌن كانوا ٌستهزبون العذاب الذي كان َمثار سخرٌتهم واستهزابهم
حّل بهم الذي كانوا به ٌستهزءون من الببلء والعذاب الذي كانت  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)رسلهم تخّوفهم نزوله بهم"
 .(2)"أي: نزل بالذٌن سخروا منهم جزاء استهزابهم لال السمعانً:" 

أي: نزل بهم العذاب، وتمطعت عنهم األسباب، فلٌحذر هإالء، أن  عدي:"لال الس 
 .(1)ٌصٌبهم ما أصاب أولبن المكذبٌن"

فنزل بالذٌن استهزءوا بهم العذاب والببلء الذي كانت الرسل تخوفهم  لال المراؼً:" 
فٌنزل بهم نزوله، ولن ٌعدو أن ٌكون أمر هإالء الكفار كؤمر أسبلفهم من األمم المكذبة لرسلها، 

من عذاب هللا وسخطه باستهزابهم مثل ما نزل بمن لبلهم فانظر لهم عالبة وخٌمة كعالبة أولبن، 
 .(5)وسٌكون لن النصر علٌهم"

فً اللؽة: ما ٌشتمل على اإلنسان من مكروه فعله، ومنه لوله « الحٌك» لال الزجاج:" 
 َ ٌُِّا إِالَّ ِبؤ [، أي: ال ترجع عالبة مكروهه إال ْٖٗهِله{ ]فاطر : عز وجل: }َواَل ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السَّ

 .(ٓٔ)علٌهم"
 

 المرآن
ْحَمِن بَْل هُْم َعْن ِذْكِر َربِِّهْم ُمْعِرُضوَن ) ٌِْل َوالنََّهاِر ِمَن الرَّ ({ ]اْلنبٌاء : ٕٗ}لُْل َمْن ٌَْكلَُإكُْم بِاللَّ

ٕٗ] 

                                                             

 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٖٗ/2ٔتفسٌر المراؼً: (5)
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
ال أحد ٌحفظكم وٌحرسكم فً لٌلكم أو نهاركم، لهإالء المستعجلٌن بالعذاب:  -أٌها الرسول  -لل 

فً نومكم أو ٌمظتكم، ِمن بؤس الرحمن إذا نزل بكم. بل هم عن المرآن ومواعظ ربهم الهون 
 ؼافلون.
ْحَمِن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌِْل َوالنََّهاِر ِمَن الرَّ لل ٌا دمحم  [، أي:"ٕٗ}لُْل َمْن ٌَْكلَُإكُْم ِباللَّ

هزبٌن من ٌحفظكم وٌحرسكم فً لٌلكم أو نهاركم، فً نومكم أو ٌمظتكم، ِمن بؤس لهإالء المست
 .(ٔ)"الرحمن إذا نزل بكم

 .(ٕ)ٌمول: من ٌحرسكم باللٌل والنهار من عذاب الرحمن" لال مماتل:" 
 .(ٖ)"}من الرحمن{، ٌرٌد: من أمر الرحمن لال الفراء:" 
من بؤس الرحمن، كما لال: }فََمْن  من ٌحفظكم -وهللا أعلم  -معناه  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)[، أي: من عذاب هللا"ٌَْٖٙنُصُرنًِ ِمَن َّللّا{ ]هود : 
لل ٌا دمحم بهإالء المستعجلٌن بالعذاب، المابلٌن: متى هذا الوعد إن كنتم  لال الطبري: " 

ذا تصّرفتم صادلٌن من ٌكلإكم أٌها الموم: ٌمول: من ٌحفظكم وٌحرسكم باللٌل إذا نمتم، وبالنهار إ
من أمر الرحمن إن نزل بكم، ومن عذابه إن حّل بكم، وترن ذكر األمر، ولٌل }من الرحمن{ 

 .(٘)اجتزاء بمعرفة السامعٌن لمعناه من ذكره"
ذاكرا عجز هإالء، الذٌن اتخذوا من دونه آلهة، وأنهم  -ٌمول تعالى  لال السعدي:" 

 -شملت البر والفاجر، فً لٌلهم ونهارهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن، الذي رحمته، 
فمال: }لل من ٌكلإكم{ أي: ٌحرسكم وٌحفظكم }باللٌل{ إذ كنتم نابمٌن على فرشكم، وذهبت 
حواسكم }والنهار{ ولت انتشاركم وؼفلتكم }من الرحمن{ أي: بدله ؼٌره، أي: هل ٌحفظكم أحد 

 .(ٙ)ؼٌره؟ ال حافظ إال هو"

مته على عبٌده فً حفظه لهم باللٌل والنهار ، وكبلءته ذكر تعالى نع لال ابن كثٌر:" 
ْحَمِن { ؟ أي :  ِل َوالنََّهاِر ِمَن الرَّ ٌْ وحراسته لهم بعٌنه التً ال تنام ، فمال : } لُْل َمْن ٌَْكلَُإكُْم بِاللَّ

 :(2)بدل الرحمن بمعنً ؼٌره كما لال الشاعر
 البُمول الفُْستُما َجارٌة لَْم تَْلبَس الُمرلَّما... َولَم تَذق منَ 

 .(1)أي : لم تذق بدل البمول الفستك"
 :(5)لال أبو عبٌدة:} لُْل َمْن ٌَْكلَُإكُْم{، معناه: " ٌحفظكم وٌمنعكم، لال ابن هرمة

 .(ٓٔ)إّن سلٌمى وهللا ٌكلإها ... ضّنت بشىء ما كان ٌرزإها"
الرحمن، وهللا تعالى لوله: }باللٌل والنهار من الرحمن{، أي: من عذاب  لال السمعانً:" 

 .(ٔٔ)"ٌحفظ العباد من عذاب نفسه

                                                             

 .ٕٓٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٙٗٗ/1ٔالطبري:تفسٌر  (٘)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 هو أبو نخٌلة ٌعمر بن حزن ، والبٌت فً اللسان مادة )فسك( وصدره : دسته لم تؤكل المرلما(2)

 .ولد حمل صاحب اللسان لوله بؤنه ظن الفستك من البمول
 .ٖٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
لولن لصٌدة أهمزها كلها بلسان لرٌش، بعضها فى البٌت مطلع لصٌدة ولد لٌل له إن لرٌشا ال تهمز فمال أل(5)

 واللسان والتاج )كؤل( . 5ٕٔ/ ٔٔوالمرطبً  ٕٓ/ 2ٔوهو فى الطبري  25ٕشواهد المؽنً ص 
 .ٙ٘ٗ/ ٕوالعٌنً  5ٕٓوالكامل للمبرد ص  2ٕٔ: دٌوانه ص 1ٔ٘ -( . ٗ)
 .5ٖ/ٕمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
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لما أن الدواهً فٌه أكثر ولوعا وأشد ولعا. وفً لفظ « اللٌل».وتمدٌم لال الماسمً:"
تنبٌه على أنه ال حفظ لهم إال برحمته، وتلمٌن للجواب. ولٌل إنه إٌماء إلى شدته. « الرحمن»

 .(ٔ)رحمته. وداللة على شدة خبثهم"كؽضب الحلٌم. وتندٌم لهم حٌث عذبهم من ؼلبت 
ْحَمِن{، لال: ٌحرسكم"عن ابن عباس،   ٌِْل َوالنََّهاِر ِمَن الرَّ  .(ٕ)لوله :"}لُْل َمْن ٌَْكلَُإكُْم بِاللَّ
 .(ٖ)لال مجاهد:" من ٌحفظكم باللٌل والنهار" 
 .(ٗ)لال لتادة:" لل من ٌحفظكم باللٌل والنهار من الرحمن" 
بل هم عن المرآن  [، أي:"ٕٗهُْم َعْن ِذْكِر َربِِّهْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنبٌاء : }بَْل لوله تعالى: 

 .(٘)"ومواعظ ربهم الهون ؼافلون
 .(ٙ)ٌعنً: المرآن، معرضون عنه" لال مماتل:" 
وما لهم أن ال ٌعلموا أنه ال كالا لهم من أمر هللا إذا هو حّل بهم  لال الطبري:معناه:" 

عن ذكر مواعظ ربهم وحججه التً احتّج بها علٌهم معرضون ال ٌتدبرون لٌبل أو نهارا، بل هم 
 .(2)"ذلن فبل ٌعتبرون به، جهبل منهم وسفها

أي : ال ٌعترفون بنعمه علٌهم وإحسانه إلٌهم ، بل ٌعرضون عن آٌاته  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"وآالبه

وتلموا نصابحه، لهدوا فلهذا أشركوا به، وإال فلو ألبلوا على ذكر ربهم،  لال السعدي:" 
 .(5)لرشدهم، ووفموا فً أمرهم"

 
 المرآن

({ ٖٗ}أَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْمنَعُُهْم ِمْن ُدونِنَا اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَر أَْنفُِسِهْم َواَل هُْم ِمنَّا ٌُْصَحبُوَن )
 [ٖٗ]اْلنبٌاء : 

 التفسٌر:
طٌعون أن ٌنصروا أنفسهم، فكٌؾ ٌنصرون أَلَُهْم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ إنَّ آلهتهم ال ٌست

 عابدٌهم؟ وهم منا ال ٌُجارون.
ألهم آلهة تمنعهم من  [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}أَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْمنَعُُهْم ِمْن ُدونِنَا{ ]األنبٌاء :  

 .(ٓٔ)"العذاب ؼٌرنا؟
 .(ٔٔ)"أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم منا لال الطبري:معناه:" 
استفهام إنكار وتمرٌع وتوبٌخ ، أي : ألهم آلهة تمنعهم وتكلإهم ؼٌرنا ؟  ر:"لال ابن كثٌ 

 .(ٕٔ)لٌس األمر كما توهموا وال كما زعموا "
أي: إذا أردناهم بسوء هل من آلهتهم، من ٌمدر على منعهم من ذلن  لال السعدي:" 

 .(ٖٔ)السوء، والشر النازل بهم؟"

                                                             

 .5ٙٔ/2محاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .ٙٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٓ(:ص2ٔ: ٔٔ: ٖٙٙتفسٌر سفٌان الثوري) (ٖ)
 .ٙٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٗٗ/1ٔسٌر الطبري:تف (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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إنَّ آلهتهم ال ٌستطٌعون  [، أي:"ٖٗأَْنفُِسِهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}اَل ٌَْستَِطٌعُوَن نَْصَر  
 .(ٔ)"أن ٌنصروا أنفسهم، فكٌؾ ٌنصرون عابدٌهم؟

ثم وصؾ جّل ثناإه اآللهة بالضعؾ والمهانة، وما هً به من صفتها،  لال الطبري:" 
 فمال وكٌؾ تستطٌع آلهتهم التً ٌدعونها من دوننا أن تمنعهم منا وهً ال تستطٌع نصر

 .(ٕ)"أنفسها
أي : هذه اآللهة التً استندوا إلٌها ؼٌر هللا ال ٌستطٌعون نصر  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)أنفسهم"
 .(ٗ)"وهم منا ال ٌُجارون [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}َواَل هُْم ِمنَّا ٌُْصَحبُوَن{ ]األنبٌاء :  
رب: صحبن هللا أي: ٌجارون، ٌمال: أجارن هللا، أي: حفظن، وتمول الع لال السمعانً:" 

 .(٘)"أي: حفظن ونصرن
أي: ال ٌعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم ٌعانوا من هللا، فهم  لال السعدي:" 

 .(ٙ)مخذولون فً أمورهم، ال ٌستطٌعون جلب منفعة، وال دفع مضرة"
 [، وجوه من التفسٌر:ٖٗلوله تعالى:}َواَل هُْم ِمنَّا ٌُْصَحبُوَن{ ]األنبٌاء : وفً  

، من لولهم : إن لن من (5)، واب لتٌبة(1)، وبه لال الفراء(2)، لاله ابن عباسٌَُجاُرونها : أحد
 :(ٓٔ)فبلن صاحباً ، أي مجٌراً ، لال الشاعر

 ٌنادي بؤعلى صوته متعوذاً  ...  لٌصحب منها والرماح دوانً
ارون، وهو لوله عن ابن عباس، لوله :"}َوال هُْم ِمنَّا ٌُْصَحبُوَن{، ٌمول: وال هم منا ٌج 

ٌِْه{، ٌعنً: الصاحب، وهو اإلنسان ٌكون له خفٌر مما ٌخاؾ، فهو لوله  }َوهَُو ٌُِجٌُر َوال ٌَُجاُر َعلَ
 .(ٔٔ)ٌصحبون"

 .(ٕٔ):ال ٌجٌرهم منً وال ٌإمنهم منً أحد" -تعالى -ٌمول هللا لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)"أي: ال ٌجٌرهم منا أحد; ألن المجٌر صاحب لجاره لال ابن لتٌبة:" 
الحسن، لال: "ال تمنعهم من دون هللا إن أراد عذابهم }وال هم وحكً ٌحٌى بن سبلم عن  

منا ٌصحبون{، وال من ٌعبدها منا ٌجارون، أي لٌس لهم من ٌجٌرهم، أي ٌمنعهم منا إن أراد هللا 
 .(ٗٔ)عذابهم"

 ألصناموكان ٌمول: إنما تعذب الشٌاطٌن التً دعتهم إلى عبادة األصنام، وال تعذب ا
 .(٘ٔ)الثانً : ٌحفظون، لاله مجاهد

 .(2ٔ)، ومجاهد اٌضا(ٙٔ)الثالث : ٌنصرون، لاله ابن عباس

                                                             

 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ٘التفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕٗ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٓ/ٕنً المرآن:انظر: معا (1)
 .1ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (5)
 . دون نسبة.5ٕٔ/ٔٔ، والمرطبً فً التفسٌر:1ٗٗ/ٖمن شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
 .1ٗٗ/1ٔري:انظر: تفسٌر الطب (٘ٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/1(:ص2ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)



ٔ٘ٔ 
 

 .(ٔ)الرابع : ٌمنعون. وهذا مروي عن مجاهد كذلن
 .(ٕ)الخامس: وال ٌصحبون من هللا بخٌر ، لاله لتادة

ٌناه وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: هذا المول الذي حك لال الطبري:" 
عن ابن عباس، وأن }هُْم{ من لوله }وال هُْم{ من ذكر الكفار، وأن لوله }ٌُْصَحبُوَن{، بمعنى: 
ٌجارون ٌصحبون بالجوار; ألن العرب محكً عنها أنا لن جار من فبلن وصاحب، بمعنى: 
أجٌرن وأمنعن، وهم إذا لم ٌصحبوا بالجوار، ولم ٌكن لهم مانع من عذاب هللا مع سخط هللا 

 .(ٖ)هم، فلم ٌصحبوا بخٌر ولم ٌنصروا"علٌ
 [:ٖٗ-5ٖفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر أن الساعة ال تؤتً إال بؽتة. -ٔ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٕ
ٌِْه َوَسلََّم بما كان علٌه الرسل من لبله وما ال لوه من أُممهم. -ٖ  تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 م بدفع العذاب عنهم متى حل بهم.بٌان عجز الهة المشركٌن عن نصرته -ٗ
بٌان أن علة إصرار المشركٌن على الشرن والكفر هو عدم إلبالهم على تدبر المرآن الكرٌم  -٘

 وتفكرهم فً آٌاته وما تحمله من هدى ونور.
 

 المرآن
ٌِْهُم اْلعُُمُر أَفاََل ٌََرْوَن أَ  نَّا نَؤْتًِ اْْلَْرَض نَْنمُُصَها ِمْن }بَْل َمتَّْعنَا َهُإاَلِء َوآبَاَءهُْم َحتَّى َطاَل َعلَ

 [ٗٗ({ ]اْلنبٌاء : ٗٗأَْطَرافَِها أَفَُهُم اْلغَالِبُوَن )
 التفسٌر:

لمد اؼترَّ الكفار وآباإهم باإلمهال ِلَما رأوه من األموال والبنٌن وطول األعمار، فؤلاموا على 

ن سُنَّة ماضٌة، فاهلل ٌنمص األرض من كفرهم ال ٌَْبرحونه، وظنوا أنهم ال ٌُعذَّبون ولد َؼفَلوا ع
« مكة»جوانبها بما ٌنزله بالمشركٌن ِمن بؤس فً كل ناحٌة وِمن هزٌمة، أٌكون بوسع كفار 

 الخروج عن لدرة هللا، أو االمتناع من الموت؟
ٌِْهُم اْلعُُمُر{ ]األنبٌالوله تعالى:  لمد  [، أي:"ٗٗء : }َبْل َمتَّْعَنا َهُإاَلِء َوآَباَءهُْم َحتَّى َطاَل َعلَ

متعنا هإالء المشركٌن وآباءهم من لبلهم بما رزلناهم من حطام الدنٌا حتى طالت أعمارهم فً 
 .(ٗ)"رخاء ونعمة وحسبوا أن ذلن ٌدوم فاؼتروا بذلن

 .(٘)ٌعنً: لرٌشا، لم ٌؤتهم رسول حتى جاءهم دمحم" لال ٌحٌى:" 
م من دوننا، وال جار ٌجٌرهم من ما لهإالء المشركٌن من آلهة تمنعه لال الطبري:" 

عذابنا، إذا نحن أردنا عذابهم، فاتكلوا على ذلن، وعصوا رسلنا اتكاال منهم على ذلن، ولكنا 
طال علٌهم العمر، وهم على كفرهم ممٌمون، ال  متعناهم بهذه الحٌاة الدنٌا وآباءهم من لبلهم حتى

رهم وخبلفهم أمرنا، وعبادتهم تؤتٌهم منا واعظة من عذاب، وال زاجرة من عماب على كف
 .(ٙ)األوثان واألصنام، فنسوا عهدنا وجهلوا مولع نعمتنا علٌهم، ولم ٌعرفوا موضع الشكر"

أفبل  [، أي:"ٗٗ}أَفَبَل ٌََرْوَن أَنَّا َنؤْتًِ اأْلَْرَض نَْنمُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
م فننمصها من أطرافها بالفتح على النبً وتسلٌط المسلمٌن ٌنظرون فٌْعتبرون بؤننا نؤتً أرضه

 .(2)"علٌها؟

                                                             

 .55ٔ(:ص2ٖ: ٕ: 2ٕٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٔ)
 .2ٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٗٗ/1ٔلطبري:تفسٌر ا (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)



ٕٔ٘ 
 

ٌََرْوَن أَنَّا نَؤِْتً اأْلَْرَض نَْنمُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً   [، ٗٗ}أَفَبَل 
 وجوه من التفسٌر:

، (ٕ)، والحسن(ٔ)أحدها: أحدها: بالفتوح على المسلمٌن من ببلد المشركٌن، لاله ابن عباس
 .(ٙ)، وابن كثٌر(٘)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(ٗ)، ولتادة(ٖ)والضحان

 .(5)، وبه لال ابن لتٌبة(1)، ومجاهد(2)الثانً: بموت فمهابها وعلمابها ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)لاله ابن عباس أٌضاالثالث: بخرابها بعد العمارة. 

، (ٙٔ)، والشعبً(٘ٔ)، والكلبً(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)لاله ابن عباس. ها وللة بركتهاالرابع: بنمصان أهل
 .(2ٔ)وابن ابً طلحة

 .(1ٔ)الخامس: بالمتل والسبً ، حكاه الكلبً
 .(5ٔ): بجور والتها وأمرابها. أفاده الماورديالسادس
هذه أم  أفهم الؽالبون والحالة [، أي:"ٗٗ}أَفَُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٕٓ)"المؽلوبون؟
لال الصابونً:" استفهام بمعنى التمرٌع واإلنكار، والمعنى: بل هم المؽلوبون األخسرون  
 .(ٕٔ)"األرذلون
 .(ٕٕ)أي: لٌسوا بؽالبٌن، ولكن الرسول هو الؽالب" لال الحسن:" 
 .(ٖٕ)"ٌمول: لٌسوا بؽالبٌن، ولكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو الؽالب لال لتادة:" 
 المرآن

مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما ٌُْنذَُروَن ) ٌَْسَمُع الصُّ  [٘ٗ({ ]اْلنبٌاء : ٘ٗ}لُْل إِنََّما أُْنِذُركُْم بِاْلَوْحًِ َواَل 
 التفسٌر:

فكم من العذاب إال بوحً من هللا، وهو المرآن،  -أٌها الرسول  -لل  لمن أُرسلَت إلٌهم: ما أُخّوِ

 ٌُلمى إلٌهم سماع تدبر إذا أُنِذورا، فبل ٌنتفعون به. ولكن الكفار ال ٌسمعون ما

                                                             

 .5ٖٗ/ٙٔ(:صٕٗٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٗٗ/ٙٔ(:ص2ٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٗٗ/ٙٔ(:صٕٙٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .51ٗ-52ٗ/ٙٔانظر: التفسٌر: (٘)
 .2ٖٗ/ٗانظر: التفسٌر: (ٙ)
 .52ٗ/ٙٔ(:صٖٖٕ٘ٓر الطبري)انظر: تفسٌ (2)
 .52ٗ/ٙٔ(:صٖٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (5)
 .5٘ٗ-5ٗٗ/ٙٔ(:ص5ٕٔ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٔ٘ٓ(، )ٕٕٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٖٕٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5٘ٗ/ٙٔ(:صٕٕٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٔٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .5ٙٗ/ٙٔ(:صٕٕ٘٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .5ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .5ٗٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٓ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘ٗ/1(:صٖٓٙٙٔرجه ابن ابً حاتم)اخ (ٕٕ)
 .5ٗٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٕ)



ٖٔ٘ 
 

لمن  -أٌها الرسول  -لل  [، أي:"٘ٗ}لُْل إِنََّما أُْنِذُركُْم بِاْلَوْحًِ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
فكم من العذاب إال بوحً من هللا، وهو المرآن"  .(ٔ)أُرسلَت إلٌهم: ما أُخّوِ

 .(ٕ)أي: بهذا المرآن" لال لتادة:" 
 .(ٖ)بما فً المرآن من الوعٌد" لال مماتل:" 
لل ٌا دمحم لهإالء المابلٌن فلٌؤتنا بآٌة كما أرسل األولون: إنما أنذركم  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗ)أٌها الموم بتنزٌل هللا الذي ٌوحٌه إلى من عنده، وأخّوفكم به بؤسه"
َعاَء إِذَا مَ لوله تعالى:  مُّ الدُّ ولكن الكفار  [، أي:"٘ٗا ٌُْنذَُروَن{ ]األنبٌاء : }َواَل ٌَْسَمُع الصُّ

 .(٘)ال ٌسمعون ما ٌُلمى إلٌهم سماع تدبر إذا أُنِذورا، فبل ٌنتفعون به"
ٌمول: إن الكافر أصم عن كتاب هللا، ال ٌسمعه وال ٌنتفع به، وال ٌعمله كما  لال لتادة:" 

 .(ٙ)ٌسمعه أهل اإلٌمان"
فار، وسماهم صما، ألنهم لم ٌسمعوا ما ٌنفعهم، ولوله: هم الك«: الصم» لال السمعانً:" 

 .(2)}إذا ما ٌنذرون{، أي: ٌخوفون بالوحً"
 

 المرآن
ٌْلَنَا إِنَّا كُنَّا َظاِلِمٌَن )  [ٙٗ({ ]اْلنبٌاء : ٙٗ}َولَئِْن َمسَّتُْهْم نَْفَحةٌ ِمْن َعذَاِب َربَِّن لٌََمُولُنَّ ٌَا َو

 التفسٌر:
ن عذاب هللا لعلموا عالبة تكذٌبهم، ولابلوا ذلن بالدعاء على أنفسهم لو أصاب الكفاَر نصٌب م

 بالهبلن; بسبب ظلمهم ألنفسهم بعبادتهم ؼٌر هللا.
لو أصاب الكفاَر  [، أي:"ٙٗ}َولَبِْن َمسَّتُْهْم نَْفَحةٌ ِمْن َعذَاِب َربَِّن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(1)نصٌب من عذاب هللا"

 .(5)لبن أصابتهم عموبة" ٌمول: لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)أي: إن مستهم أدنى شًء من العذاب" لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)أي: طرؾ من عذاب ربن" لال السمعانً:" 
ولبن مست هإالء المستعجلٌن بالعذاب ٌا دمحم نفحة من عذاب ربن،  لال الطبري:ٌمول:" 

: إذا أعطاه لسما أو نصٌبا ٌعنً بالنفحة النصٌب والحّظ، من لولهم: نفح فبلن لفبلن من عطابه
 .(ٕٔ)من المال"
ٌْلَنَا ِإنَّا كُنَّا َظاِلِمٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  لٌعترفنَّ بجرٌمتهم  [، أي:"ٙٗ}َلٌَمُولُنَّ ٌَا َو

 .(ٖٔ)"وٌمولون: ٌا هبلكنا لمد كنا ظالمٌن ألنفسنا بتكذٌبنا رسل هللا
ن فً عبادتنا اآللهة واألنداد، وتركنا عبادة "ولٌمولن ٌا وٌلنا إنا كان ظالمٌ لال الطبري: 

 .(ٗٔ)هللا الذي خلمنا وأنعم علٌنا، ووضعنا العبادة ؼٌر موضعها"

                                                             

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ٖٕ٘ٗ/1(:صٖٓٙٙٔ، وابن ابً حاتم)5ٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 ٖٕ٘ٗ/1(:صٖٓٙٙٔ، وابن ابً حاتم)ٓ٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٕ٘ٗ/1(:صٖٓٙٙٔ، وابن ابً حاتم)ٓ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .5ٖٖ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٓ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٔ٘ٗ 
 

 .(ٔ)ٌنادى به، وٌنادي به كل من ولع فً هلكة"« الوٌل» لال الزجاج:" 
 

 المرآن
ٌْنَا }َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِلٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس شَ  َ ٌْئًا َوإِْن َكاَن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَت

 [6ٗ({ ]اْلنبٌاء : 6ٗبَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسبٌَِن )
 التفسٌر:

وٌضع هللا تعالى المٌزان العادل للحساب فً ٌوم المٌامة، وال ٌظلم هإالء وال ؼٌرهم شٌبًا، وإن 
ًٌا أعمال كان هذا العمل لْدَر ذرة ِمن خٌر أو شر اعتبر ت فً حساب صاحبها. وكفى باهلل محص

ًٌا لهم علٌها.  عباده، ومجاز
ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ونمٌم الموازٌن  [، أي:"2ٗ}َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِل

 .(ٕ)"العادلة التً توزن بها األعمال فً ٌوم المٌامة
« المٌزان»لمعنى: ونضع الموازٌن ذوات المسط، والعدل، ا«: المسط» لال الزجاج:" 

أن له لسانا وكفتٌن، وتمثل األعمال بما ٌوزن، وجاء فً التفسٌر  -جاء فً التفسٌر  -فً المٌامة 
أنه ٌوزن خاتمة العمل، فمن كانت خاتمة عمله خٌرا جوزي بخٌر، ومن كانت خاتمة عمله شرا 

 .(ٖ)فجزاإه الشر"
المسط بٌنهم بالحّك فً األعمال الحسنات والسٌبات، «: الوزن»ٌعنً بـ لال ابن عباس:" 

فمن أحاطت حسناته بسٌباته ثملت موازٌنه، ٌمول: أذهبت حسناته سٌباته، ومن أحاطت سٌباته 
 .(ٗ)بحسناته فمد خفَّت موازٌنه وأمه هاوٌة، ٌمول: أذهبت سٌباته حسناته"

 .(٘)لال: العدل"عن مجاهد:" }َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط{، 
 .(ٙ)إنما هو مثل، كما ٌجوز الوزن كذلن ٌجوز الحّك"لال مجاهد:" 

لال عمرو بن دٌنار:" إنا نرى مٌزانًا وكفتٌن، سمعت عبٌد بن عمٌر ٌمول: ٌُْجعَل  
 .(2)الرجل العظٌم الطوٌل فً المٌزان، ثم ال ٌموم بجناح ذباب"

{، لال: ٌمول ٌإتى بالرجل الطوٌل والوزن ٌومبذ الحكعن عبٌد بن عمٌر، لوله :"} 
 .(1)العظٌم األكول الشروب فبل ٌزن جناح بعوضة"

بالمسط وهو العدل، مبالؽة، كؤنها فً أنفسها « اْلَمواِزٌنَ »لال الزمخشري:" وصفت  
 .(5)لسط"

ٌْبًا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ، فبل ٌُنمص محسٌن من إِحسانه [، أي:"2ٗ}فَبَل تُْظلَُم نَْفٌس َش
 .(ٓٔ)"وال ٌُزاد مسًٌء على إساءته

لال رجل: ٌا رسول هللا، كٌؾ ترى فً رلٌمنا »عن رفاعة بن رافع الزرلً لال:  
نضربهم؟ فمال: توزن ذنوبهم وعموبتكم إٌاهم، فإن كانت عموبتكم أكثر من ذنوبهم أخذوا منكم. 

ذاكم إٌاهم أكثر أعطوا منكم لال: أفرأٌت سبنا إٌاهم؟ لال: توزن ذنوبهم وأذاكم إٌاهم، فإن كان أ
لال: أرأٌت ٌا رسول هللا ولدي أضربهم؟ لال: إنن ال تتهم فً ولدن وال تطٌب نفسن، تشبع 

 .(ٔٔ)«وٌجوعون وتكسى وٌعرون
                                                             

 .5ٖٗ/ٖلمرآن:معانً ا (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٓٗٗٔ/٘(:1ًٕٕٕأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٓٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:صٖٔٙٙٔابً حاتم) أخرجه ابن (ٔٔ)



ٔ٘٘ 
 

َنا بَِها{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌْ َ وإن كان  [، أي:"2ٗ}َوإِْن َكاَن ِمثَْماَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَت
 .(ٔ)"زنة حبٍة من خردل جبا بها وأحضرناها العمل الذي عملته

ٌمول: وإن كان الذي من عمل الحسنات، أو علٌه من السٌبات وزن حبة  لال الطبري:" 
 .(ٕ)من خردل أتٌنا بها: ٌمول: جبنا بها فؤحضرناها إٌاه"

 .(ٖ)عن السدى لوله: "}وإن كان مثمال حبة{، لال: وزن حبة" 
نَا ِبَها{، لال: جازٌنا بها" لوله: }َوإِْن َكانَ  عن مجاهد:  ٌْ َ  .(ٗ)ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَت
َنا بَِها{، لال: كتبناها وأحصٌناها عن   ٌْ ابن زٌد، لوله :"}َوإِْن َكاَن ِمثَْماَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَ

 .(٘)له وعلٌه"
ي بما عمل له من ٌإتً بها لن وعلٌن، ثم ٌعفو إن شاء أو ٌؤخذ، وٌجز لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)طاعة"

بمد األلؾ. لال: « وإن كان مثمال حبة من خردل أتٌنا بها"»عن مجاهد أنه كان ٌمرأ:  
 .(2)جازٌنا بها"

« وإن كان مثمال حبة من خردل أتٌنا بها"»عن عاصم بن أبً النجود، أنه كان ٌمرأ:  
 .(1)«"أتٌنا»على معنى جبنا بها ال ٌمد 

ثمال{ برفع البلم، أي: وإن ولع مثمال حبة، ونصبها اآلخرون على لرأ أهل المدٌنة :}م 
 .(5)معنى: وإن كان ذلن الشًء مثمال حبة

كفى بربن أن ٌكون محصٌاً  [، أي:"2ٗ}َوَكفَى بَِنا َحاِسبٌَِن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ألعمال العباد مجازٌاً علٌها

 .(ٔٔ)ٌعنً: عالمٌن" لال ٌحٌى:" 
ي:" ٌمول: وحسب من شهد ذلن المولؾ بنا حاسبٌن، ألنه ال أحد أعلم لال الطبر 

 .(ٕٔ)بؤعمالهم وما سلؾ فً الدنا من صالح أو سٌا منا"
 .(ٖٔ)المعنى: اكتفوا باهلل حسٌبا" لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)عن السدى لوله: "}وكفى بنا حاسبٌن{، لال: محصٌن" 
ا كان فً العلم بحٌث ال ٌمكن أن الؽرض منه التحذٌر فإن المحاسب إذ لال الخازن:" 

ٌشتبه علٌه شًء وفً المدرة بحٌث ال ٌعجز عن شًء فحمٌك بالعالل أن ٌكون بؤشد الخوؾ 
 .(٘ٔ)منه"

 [:2ٗ-ٗٗفوابد اآلٌات:]
 طول العمر والرزق الواسع كثٌراً ما ٌُسبب الؽرور لصاحبه. -ٔ
 ال ٌسمع إال ما أحبه.حب الشًء ٌعمً صاحبه حتى ال ٌرى إال ما أحبه وٌصمه بحٌث  -ٕ

                                                             

 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:صٖٗٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:صٕٖٙٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:صٖٖٙٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 . ٕ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:صٖٗٙٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر الخازن: (٘ٔ)
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 بٌان ضعؾ اإلنسان وأن أدنى عذاب ٌنزل به ال ٌتحمله وٌصرخ داعٌاً ٌا هبلكاه. -ٖ
 تمرٌر البعث والحساب والجزاء. -ٗ
 

 المرآن
ٌْنَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّمٌَن ) ٌْبِ  ( الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهمْ 6ٗ}َولَمَْد آتَ بِاْلغَ

 [ 6ٗ - 6ٗ({ ]اْلنبٌاء : 6َٗوهُْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفمُوَن )
 التفسٌر:

فََرْلنا به بٌن الحك  -وهو التوراة  -ولمد آتٌنا موسى وهارون حجة ونصًرا على عدوهما، وكتابًا 
م فٌها والباطل، ونوًرا ٌهتدي به المتمون الذٌن ٌخافون عماب ربهم، وهم من الساعة التً تمو

 المٌامة خابفون وجلون.
َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاًء{ ]األنبٌاء :   ٌْ ولمد  [، أي:"1ٗلوله تعالى:}َولَمَْد آتَ

 .(ٔ)أعطٌنا موسى وهارون التوراة الفارلة بٌن الحك والباطل والهدى والضبلل نوراً وضٌاًء"
 .(ٕ)ٌفرق بٌن الحك والباطل وهو التوراة"الفرلان، ٌعنً: الكتاب الذي  لال الثعلبً:" 
[ ٗٗمن صفة التوراة، مثل لوله: }فٌها هدى ونور{ ]المابدة: « ضٌاء»و لال الواحدي:" 

 .(ٖ)"والمعنى أنهم استضاءوا بها حتى اهتدوا فً دٌنهم
َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن{ ]األنبٌاء : وفً   ٌْ  ال:[، ألو1ٗلوله تعالى:}َوَلمَْد آتَ

 .(٘)، ولتادة(ٗ)أحدها : التوراة التً فرق فٌها بٌن الحك والباطل ، لاله مجاهد
 .(ٙ)الفرلان: التوراة حبللها وحرامها، وما فرق هللا به بٌن الحك والباطل" لال لتادة:" 
 .(2)مجاهد، لال:" الفرلان: الكتاب "وروي عن  

بٌنهما وبٌن فرعون، لضى بٌنهم بالحك. الحك الذي آتاه هللا موسى وهارون، فرق الثانً : هو 

 .(1)لاله ابن زٌد
ٌوم  :ٌعنً [،ٔٗ}َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا ٌَْوَم اْلفُْرَلاِن{ ]األنفال : لال الثعلبً:" دلٌله لوله  

والذكر للمتمٌن، وعلى هذا « الضٌاء»بدر، وهذا المول أشبه بظاهر اآلٌة لدخول الواو فً 
}َوِحْفًظا{ ]الصافات  (ٙ}بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكب)الواو ممحمة زابدة كموله سبحانه وتعالى: التؤوٌل تكون 

 :ٙ-2 ]"(5). 
 .(ٓٔ)لال الكلبً .، وأهلن فرعون وأتباعه، فنصر موسى وأشٌاعهالثالث : هو النصر والنجاة

لدخول وهذا المول الذي لاله ابن زٌد فً ذلن أشبه بظاهر التنزٌل، وذلن  لال الطبري:" 
، ولو كان الفرلان هو التوراة كما لال من لال ذلن، لكان التنزٌل: ولمد آتٌنا «الضٌاء»الواو فً 

موسى وهارون الفرلان ضٌاء، ألن الضٌاء الذي آتى هللا موسى وهارون هو التوراة التً 
أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمر دٌنهم فبصّرهم الحبلل والحرام، ولم ٌمصد بذلن فً هذا 

لموضع ضٌاء اإلبصار، وفً دخول الواو فً ذلن دلٌل على أن الفرلان ؼٌر التوراة التً هً ا
 .(ٔٔ)ضٌاء"

                                                             

 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .22ٕ/ٙالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .ٔٓٔ(:ص1ٖ: ٗٔ: 5ٖٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٗتفسٌر مجاهد: (2)
 .ٖ٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .21ٕ/ٙالكشؾ والبٌان: (5)
 .ٓ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/1ٔلطبري:تفسٌر ا (ٔٔ)
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مل على التفرلة بٌن الحك أن الكتب السماوٌة تشتوجامع المول فً ذلن: لال ابن كثٌر:" 
والهدى والضبلل، والؽً والرشاد، والحبلل والحرام، وعلى ما ٌحصل نوًرا فً  ،والباطل

 .(ٔ)، وهداٌة وخوفًا وإنابة وخشٌة"بالملو
عن ابن عباس فً لوله: }ولمد آتٌنا موسى وهارون الفرلان وضٌاء{، لال: وروي  

 .(ٖ)"(ٕ)}الَِّذٌَن ٌَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَه{ :واجعلوها فً  «الواو»انزعوا هذه 
 .(ٗ)الفرلان" ، بؽٌر واو: وهو حال عن«ضٌاء»ولرأ ابن عباس:  لال الزمخشري:" 
 .(٘)وتذكٌراً للمإمنٌن المتمٌن" [، أي:"1ٗلوله تعالى:}َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]األنبٌاء :  
 .(ٙ)"}وذكرا{، ٌعنً: وتفكرا للمتمٌن الشرن لال مماتل:" 
 .(2)أي : تذكًٌرا لهم وعظة" لال ابن كثٌر:" 
علمون بما فٌه، وٌتعظون معنى: }وذكرا للمتمٌن{، أنهم ٌذكرونه وٌ لال الواحدي:" 
 .(1)"بمواعظه
الذكر: الموعظة، أو ذكر ما ٌحتاجون إلٌه فً دٌنهم ومصالحهم. أو  لال الزمخشري:" 
 .(5)الشرؾ"
ٌِْب{ ]األنبٌاء :   الذٌن ٌخافون عذاب ربهم  [ أي:"5ٗلوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ

 .(ٓٔ)"وهو ؼابب عنهم ؼٌر مربى لهم
 .(ٔٔ)"فؤطاعوه ولم ٌروه لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)"أي: فً الدنٌا، ؼاببٌن عن اآلخرة وأحكامها لال الواحدي:" 
إنما لال: }بالؽٌب{ ; ألن المإمنٌن ٌخشونه وال ٌرونه، فؤما هو ٌراهم  لال السمعانً:" 

 .(ٖٔ)ولٌسوا بؽٌب عنه"
وهم من أهوال ٌوم المٌامة  [ أي:"5ٗاء : لوله تعالى:}َوهُْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفمُوَن{ ]األنبٌ 

 .(ٗٔ)"وشدابدها خابفون وجلون
 .(٘ٔ)"ٌعنى: من المٌامة خابفٌن لال مماتل:" 

 .(ٙٔ)أي : خابفون وجلون" لال ابن كثٌر:"
 .(2ٔ)"أي: من أهوالها وعذابها، مشفمون خابفون لال الواحدي:" 

 
 المرآن

 [ٓ٘({ ]اْلنبٌاء : ٓ٘ؤَْنتُْم لَهُ ُمْنِكُروَن )}َوَهذَا ِذْكٌر ُمبَاَرٌن أَْنَزْلنَاهُ أَفَ 

                                                             

 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 [.2]ؼافر : (ٕ)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:صٖ٘ٙٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .ٕٔٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .ٔٗ/2ٔ:تفسٌر المراؼً (ٓٔ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .ٕٔٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (2ٔ)
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 التفسٌر:
وهذا المرآن الذي أنزله هللا على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ِذْكٌر لمن تذكَّر به، وعمل بؤوامره واجتنب 

 نواهٌه، كثٌر الخٌر، عظٌم النفع، أفتنكرونه وهو فً ؼاٌة الجبلء والظهور؟
وهذا المرآن الذي أنزله هللا  [، أي:"ٌٓ٘ر ُمبَاَرٌن أَْنَزْلَناهُ{ ]األنبٌاء : }َوَهذَا ِذكْ لوله تعالى: 

على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ِذْكٌر لمن تذكَّر به، وعمل بؤوامره واجتنب نواهٌه، كثٌر الخٌر، عظٌم 
 .(ٔ)"النفع

 .(ٕ)أي: هذا المرآن" لال لتادة:" 
 .(ٖ): كثرة منافعه، وؼزارة خٌره"هو المرآن. وبركته لال الزمخشري:" 
وهذا المرآن الذي أنزلناه إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ذكر لمن تذكر به، وموعظة لمن  لال الطبري:" 

 .(ٗ)اتعظ به }ُمَباَرٌن أَنزْلنَاهُ{ كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكرا للمتمٌن"
ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه ، وال من خلفه  ٌعنً: المرآن العظٌم ، الذي ال لال ابن كثٌر:"
 .(٘)تنزٌل من حكٌم حمٌد "
، وهو إخبار عن دوامه، من لولهم: برن « مبارن»وصؾ المرآن بؤنه  لال المشٌري:"

الطابر على الماء أي دام، وإن هذا الكتاب ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه وما ال 
 .(ٙ)بل انتهاء للكتاب الدال علٌه"ف -وهو كبلمه المدٌم -ابتداء له

عن مٌمون بن مهران لال: "خصلتان فٌهما البركة: المرآن والمطر، وتبل: }وأنزلنا من 
 .(2)السماء ماء{ ، }وهذا ذكر مبارن{"

أفؤنتم ٌا معشر العرب منكرون له  [، أي:"ٓ٘}أَفَؤَْنتُْم لَهُ ُمْنِكُروَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(1)"الجبلء والظهور؟وهو فً ؼاٌة 

أفؤنتم أٌها الموم لهذا الكتاب الذي أنزلناه إلى دمحم منكرون وتمولون هو  لال الطبري:" 

آلأضؽاث أحبلم بل افتراه بل هو شاعر فلٌؤتنا بآٌة كما أرسل األولون{، وإنما الذي آتٌناه من 
 .(5)ذلن ذكر للمتمٌن، كالذي آتٌنا موسى وهارون ذكرا للمتمٌن"

 .(ٓٔ)أي : أفتنكرونه وهو فً ؼاٌة الجبلء والظهور ؟" ابن كثٌر:"لال 
 [:ٓ٘-1ٗفوابد اآلٌات:]

إظهار منة هللا تعالى على موسى ولومه ودمحم وأمته بإنزال التوراة على موسى والمرآن على  -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم.  دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ

بل ٌعصونه بترن واجب وال بفعل بٌان صفات المتمٌن وهم الذٌن ٌخشون ربهم بالؽٌب ف ٕ
 محرم: وهم دابماً فً اشفاق وخوؾ من ٌوم المٌامة.

 اإلشادة بالمرآن الكرٌم حٌث أنزله تعالى مباركاً. -ٖ
 توبٌخ وتمرٌع من ٌكفر بالمرآن وٌنكر ما فٌه من الهدى والنور. -ٗ
 

 المرآن
ٌْنَا إِبَْراِهٌَم ُرْشَدهُ ِمْن لَْبُل َوكُنَّ   [ٔ٘({ ]اْلنبٌاء : ٔ٘ا بِِه َعاِلِمٌَن )}َولَمَْد آتَ

                                                             

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٖكشاؾ:ال (ٖ)
 .ٗ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٙٓ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٙ)
 .ٕٗ٘ٗ/1(:ص2ٖٙٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٗ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
 ولمد آتٌنا إبراهٌم هداه، الذي دعا الناس إلٌه من لبل موسى وهارون، وكنَّا عالمٌن أنه أهل لذلن.

َنا إِْبَراِهٌَم ُرْشَدهُ ِمْن لَْبُل{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌْ ولمد آتٌنا إبراهٌم  [، أي:"ٔ٘}َولَمَْد آتَ
 .(ٔ)الذي دعا الناس إلٌه من لبل موسى وهارون"هداه، 

ٌْنَا إِْبَراِهٌَم ُرْشَدهُ ِمْن لَْبُل{، لال:"   .(ٕ)هدٌناه صؽٌرا" عن مجاهد: }َولَمَْد آتَ
 .(ٖ)ٌمول: آتٌنا هداه" لال لتادة:" 
 .(ٗ)ٌمول: ولمد أعطٌنا إبراهٌم هداه فى السرب وهو صؽٌر" لال مماتل:" 
 .(٘)"ه، إذ كان فً السرب حتى بلؽه هللا ما بلؽههدا لال الفراء:أي:" 
 .(ٙ)أي: وهو ؼبلم" ، "}من لبل{ لال ابن لتٌبة: 
 .(2)أي: آتٌناه هداه حدثا، وهو مثل لوله: }ولو شبنا آلتٌنا كل نفس هداها{" لال الزجاج:" 
 .(1)":"}من لبل{، أي: من لبل موسى وهارونوحكً السمعانً، لوله 
بر تعالى عن خلٌله إبراهٌم ، علٌه السبلم ، أنه آتاه رشده من لبل ، ٌخ لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَاَها إِْبَراِهٌَم  تُنَا آتَ أي : من صؽره ألهمه الحك والحجة على لومه ، كما لال تعالى : } َوتِْلَن ُحجَّ
وهو [ ، وما ٌذكر من األخبار عنه فً إدخال أبٌه له فً السرب ، 1َٖعلَى لَْوِمِه { ]األنعام : 

رضٌع ، وأنه خرج به بعد أٌام ، فنظر إلى الكوكب والمخلولات ، فتبصر فٌها وما لصه كثٌر 
فعامتها أحادٌث بنً إسرابٌل ، فما وافك منها الحك مما بؤٌدٌنا عن  -من المفسرٌن وؼٌرهم 

 المعصوم لبلناه لموافمته الصحٌح ، وما خالؾ شٌبًا من ذلن رددناه ، وما لٌس فٌه موافمة وال
مخالفة ال نصدله وال نكذبه ، بل نجعله وفمًا ، وما كان من هذا الضرب منها فمد ترخص كثٌر 
 من السلؾ فً رواٌتها ، وكثٌر من ذلن ما ال فابدة فٌه ، وال حاصل له

مما ٌنتفع به فً الدٌن. ولو كانت فٌه فابدة تعود على المكلفٌن فً دٌنهم لبٌنته هذه الشرٌعة 

والذي نسلكه  فً هذا التفسٌر اإلعراض عن كثٌر من األحادٌث اإلسرابٌلٌة ،  الكاملة الشاملة.
لما فٌها من تضٌٌع الزمان ، ولما اشتمل علٌه كثٌر منها من الكذب المروج علٌهم ، فإنهم ال 

 تفرلة عندهم بٌن صحٌحها وسمٌمها كما حرره األبمة الحفاظ المتمنون من هذه األمة.
 تعالى أخبر أنه لد آتى إبراهٌم رشده ، من لبل ، أي : من لبل والممصود هاهنا : أن هللا

 .(5)ذلن"
 .(ٓٔ)وكنَّا عالمٌن أنه أهل لذلن" [، أي:"ٔ٘}َوكُنَّا بِِه َعاِلِمٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)وكنا بإبراهٌم عالمٌن بطاعته لنا" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)"أي: عارفٌن لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)أي : وكان أهبل لذلن" ٌر:"لال ابن كث 
ٌمول: وكنا عالمٌن به أنه ذو ٌمٌن وإٌمان باهلل وتوحٌد له، ال ٌشرن به  لال الطبري:" 

 .(ٔ)شٌبا"

                                                             

 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .٘٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .5ٖ٘/ٖمعانً المرآن: (2)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر السمعاتً: (1)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر السمعاتً: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 المرآن

 [ٕ٘({ ]اْلنبٌاء : ٕ٘}إِْذ لَاَل ِْلَبٌِِه َولَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثٌُِل الَّتًِ أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن )
 التفسٌر:

 لال ألبٌه ولومه: ما هذه األصنام التً صنعتموها، ثم ألمتم على عبادتها مبلزمٌن لها؟ حٌن
لال لهم: أّي شًء هذه الصور التً أنتم علٌها ممٌمون، وكانت تلن  لال الطبري:" 

 .(ٕ)التماثٌل أصنامهم التً كانوا ٌعبدونها"
على لومه فً عبادة  هذا هو الرشد الذي أوتٌه من صؽره ، اإلنكار لال ابن كثٌر:" 

األصنام من دون هللا، عز وجل، فمال : } َما َهِذِه التََّماثٌُِل الَِّتً أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن { أي : معتكفون 
 .(ٖ)على عبادتها"

 .(ٗ)عن مجاهد، لوله :"}َما َهِذِه التََّماثٌُِل الَِّتً أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن{، لال: األصنام" 
 .(٘)لوله: "}التً أنتم لها عاكفون{، لال: عابدون" عن لتادة، 

ًّ ، على لوم ٌلعبون بالشطرنج ، فمال : ما هذه  عن األصبػ بن نباته ، لال : "مر عل
 .(ٙ)"التماثٌل التً أنتم لها عاكفون ؟ ألن ٌمس أحدكم جمًرا حتى ٌطفؤ خٌر له من أن ٌمسها

 
 المرآن

 [ٖ٘({ ]اْلنبٌاء : ٖ٘ابِِدٌَن )}لَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها عَ 
 التفسٌر:

 لالوا: وجدنا آباءنا عابدٌن لها، ونحن نعبدها التداء بهم.
لال أبو إبراهٌم ولومه إلبراهٌم: وجدنا آباءنا لهذه األوثان عابدٌن، فنحن  لال الطبري:" 

  .(2)على ملة آبابنا نعبدها كما كانوا ٌعبدون"
 .(1)م كذلن فاتبعناهم"معناه: وجدناه لال السمعانً:" 
 .(5)فالتدٌنا بهم" لال الواحدي:" 
 .(ٓٔ)لم ٌكن لهم حجة سوى صنٌع آبابهم الضبلل" لال ابن كثٌر:" 
أي: على دٌن، وإنا متبعوهم على  لالوا وجدنا آباءنا لها عابدي{، عن لتادة، لوله: "} 

 .(ٔٔ)ذلن"
برهان، وما أعظم كٌد الشٌطان ما ألبح التملٌد والمول المتمبل بؽٌر  لال الزمخشري:" 

للمملدٌن حٌن استدرجهم إلى أن للدوا آباءهم فً عبادة التماثٌل وعفروا لها جباههم، وهم 
 .(ٕٔ)معتمدون أنهم على شًء، وجاّدون فً نصرة مذهبهم، ومجادلون ألهل الحك عن باطلهم"

 
 المرآن

 [ٗ٘({ ]اْلنبٌاء : ُٗ٘مبٌٍِن )}لَاَل لَمَْد كُْنتُْم أَْنتُْم َوآبَاُإكُْم فًِ َضاَلٍل 

                                                                                                                                                                              

 .٘٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .٘٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘٘ٗ/1(:ص5ٖٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٗ/٘أخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٙ/ٖر السمعانً:تفسٌ (1)
 .2ٔ1الوجٌز: (5)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘ٗ/1(:ص5ٖٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
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 التفسٌر:
 لال لهم إبراهٌم: لمد كنتم أنتم وآباإكم فً عبادتكم لهذه األصنام فً بُْعد واضح بٌِّن عن الحك.

 .(ٔ)لال البؽوي:أي: فً" خطؤ بٌن بعبادتكم إٌاها" 
 .(ٕ)الموضح"«: المبٌن»الواضح، و«: البٌن»أي: فً خطؤ بٌن، و لال السمعانً:" 
الكبلم مع آبابكم الذٌن احتججتم بصنٌعهم كالكبلم معكم ، فؤنتم وهم فً ابن كثٌر:" لال 

 .(ٖ)ضبلل على ؼٌر الطرٌك المستمٌم"
 

 المرآن
ِعبٌَِن )  [٘٘({ ]اْلنبٌاء : ٘٘}لَالُوا أَِجئْتَنَا بِاْلَحّكِ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّ

 التفسٌر:
 ، أم كبلمن لنا كبلم العٍب مستهزئ ال ٌدري ما ٌمول؟لالوا: أهذا المول الذي جبتنا به حك َوِجدٌّ 

فلما سفه أحبلمهم ، وضلل آباءهم ، واحتمر آلهتهم }لَالُوا أَِجبْتََنا ِباْلَحّكِ أَْم  لال ابن كثٌر:" 
أَْنَت ِمَن البلِعبٌَِن{ ٌمولون: هذا الكبلم الصادر عنن تموله العبًا أو محمًا فٌه ؟ فإنا لم نسمع به 

 .(ٗ)لبلن "
بموا متعجبٌن من تضلٌله إٌاهم، وحسبوا أن ما لاله إنما لاله على  لال الزمخشري:" 

وجه المزاح والمداعبة، ال على طرٌك الجّد، فمالوا له: هذا الذي جبتنا به، أهو جّد وحك، أم 
 .(٘)لعب وهزل؟"

 
 المرآن

({ َٙ٘طَرُهنَّ َوأَنَا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِدٌَن )}لَاَل بَْل َربُّكُْم َربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض الَِّذي فَ 

 [ٙ٘]اْلنبٌاء : 
 التفسٌر:

لال لهم إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السموات 
، وأنا من الشاهدٌن على ذلن.  واألرض الذي خلمهنَّ

{ ]األنبٌاء : }لَاَل َبْل َربُّكُْم َربُّ السَّ لوله تعالى:   [، أي:"َٙ٘ماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي فََطَرهُنَّ
لال لهم إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السموات 

"  .(ٙ)واألرض الذي خلمهنَّ
لال إبراهٌم لهم: بل جبتكم بالحك ال اللعب، ربكم رّب السماوات  لال الطبري:" 

 .(2)ي خلمهن"واألرض الذ
أي : ربكم الذي ال إله ؼٌره ، هو الذي خلك السموات واألرض وما  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)حوت من المخلولات الذي ابتدأ خلمهن ، وهو الخالك لجمٌع األشٌاء"
وأنا من الشاهدٌن على  [، أي:"ٙ٘}َوأَنَا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِدٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(5)ن"ذل
 .(ٔ)أي : وأنا أشهد أنه ال إله ؼٌره ، وال رب سواه " لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .ٖٕٖ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٌٕٖٙسر:التفسٌر الم (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖٙالتفسٌر المٌسر: (5)
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 .(ٕ)بؤن الذي خلك السموات واألرض هو ربكم" لال أبو اللٌث:" 
وأنا على ذلكم من أن ربكم هو رّب السماوات واألرض الذي فطرهّن،  لال الطبري:" 

واه شاهد من الشاهدٌن، ٌمول: فإٌاه فاعبدوا دون التماثٌل التً أنتم لها عاكفون، ودون كّل أحد س
 .(ٖ)ال هذه التماثٌل التً هً خلمه التً ال تضّر وال تنفع"

 
 المرآن

ِ َْلَِكٌَدنَّ أَْصنَاَمكُْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِرٌَن )  [6٘({ ]اْلنبٌاء : 6٘}َوتَاَّللَّ

 التفسٌر:
رها بعد أن تتو  لَّوا عنها ذاهبٌن.وتاهلل ألمكرنَّ بؤصنامكم وأكّسِ

أي: لال إبراهٌم علٌه السبلم: وهللا ألكسرن أصنامكم. بعد أن تولوا  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٗ)مدبرٌن، ٌعنً: بعد أن تنطلموا ذاهبٌن إلى عٌدكم"

ألسم الخلٌل لسًما أسمعه بعض لومه لٌكٌدن أصنامهم ، أي : لٌحرصن  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ولوا مدبرٌن، أي : إلى عٌدهم. وكان لهم عٌد ٌخرجون إلٌه"على أذاهم وتكسٌرهم بعد أن ٌ

أخبر أنه لم ٌكتؾ بالمحاجة باللسان بل كسر أصنامهم فعل واثك باهلل  لال المرطبً:" 
 .(ٙ)تعالى، موطن نفسه على مماساة المكروه فً الذب عن الدٌن"

ِ ألَِكٌَدنَّ أَْصنَاَمكُْم{، لا لول إبراهٌم حٌن استتبعه  (2)ل: ]هذا[عن مجاهد، لوله :"}َوتَاَّللَّ
لومه إلى عٌد لهم فؤبى ولال: إنً سمٌم، فسمع منه وعٌد أصنامهم رجل منهم استؤخر، وهو 

 .(1)الذي ٌمول }َسِمْعَنا فَتًى ٌَْذكُُرهُْم ٌَُماُل لَهُ إِْبَراِهٌُم{"
ِ ألَِكٌَدنَّ أَْصنَاَمكُْم{، لال: نرىعن لتادة،   أنه لال ذلن حٌث لم ٌسمعوه بعد  لوله: "}َوتَاَّللَّ

 .(5)أن تولَّوا مدبرٌن"

 .(ٓٔ)ٌمٌن، ولو لال باهلل، أو تاهلل، فهً ٌمٌن، نوى أو لم ٌنو"«: تاهلل» لال الشافعً:" 
 

 المرآن
ٌِْه ٌَْرِجعُوَن )  [6٘({ ]اْلنبٌاء : 6٘}فََجعَلَُهْم ُجذَاذًا إاِلَّ َكبًٌِرا لَُهْم لَعَلَُّهْم إِلَ

 التفسٌر:
فحطم إبراهٌم األصنام وجعلها لطعًا صؽٌرة، وترن كبٌرها; كً ٌرجع الموم إلٌه وٌسؤلوه، 

 فٌتبٌن عجزهم وضبللهم، وتموم الحجة علٌهم.
فحطم إبراهٌم األصنام وجعلها لطعًا  [، أي:"1٘}فََجعَلَُهْم ُجذَاذًا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)صؽٌرة"
 .(ٕٔ)ُهْم ُجذَاذًا{، ٌمول: ُحطاما"عن ابن عباس، لوله :"}فََجعَلَ  
 .(ٖٔ)"فتاتا ُجذَاذًا{، لال: عن ابن عباس، لوله: } 

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .52ٕ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٕٗزٌادة فً تفسٌر مجاهد: (2)
 .2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .2ٖٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘ٗ/1(:ص2ٖٗٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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رٌم"   (ٔ)عن مجاهد: "}ُجذَاذًا{، كالصَّ
 .(ٕ)عن لَتادة، لوله :"}فََجعَلَُهْم ُجذَاذًا{، أي: لطعا" 
لسوٌك: أي: فتاتا. وكل شًء كسرته: فمد جذذته. ومنه لٌل ل "ُجذَاذًا{، لال ابن لتٌبة: } 

 .(ٖ)جذٌذ"
 .(ٗ)"إال الصنم الكبٌر فإنه لم ٌكسره [، أي:"1٘}إِالَّ َكبًٌِرا لَُهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(٘)"لال ابن عباس:"إال عظٌما لهم، عظٌم آلهته 
جعل إبراهٌم الفؤس التً أهلن بها أصنامهم ُمْسندة إلى صدر كبٌرهم الذي  لال مجاهد:" 

 .(ٙ)"تََرن
ٌِْه ٌَْرِجعُوَن{ ]األنبٌاء : تعالى: لوله   لعلهم ٌرجعون إلى الصنم  [، أي:"1٘}لَعَلَُّهْم إِلَ

 .(2)"فٌسؤلونه عمن كسَّر األصنام فٌتبٌن لهم عجزه وتمون الحجة علٌهم
ٌَْرِجعُوَن{، لال: كادهم بذلن لعلهم ٌتذكرون أو ٌبصرون عن لتادة:"  ٌِْه   .(1)"}لَعَلَُّهْم إِلَ
ذكروا أنه وضع المدوم فً ٌد كبٌرهم ، لعلهم ٌعتمدون أنه هو الذي َؼاَر  ثٌر:"لال ابن ك 

 .(5)لنفسه ، وأنؾ أن تعبد معه هذه األصنام الصؽار ، فكسرها"
عن السدّي :"أن إبراهٌم لال له أبوه: ٌا إبراهٌم إن لنا عٌدا لو لد خرجت معنا إلٌه لد  

إلٌه، خرج معهم إبراهٌم، فلما كان ببعض الطرٌك أعجبن دٌننا، فلما كان ٌوم العٌد، فخرجوا 
ألمى نفسه ولال: إنً سمٌم، ٌمول: أشتكً رجلً فتواطبوا رجلٌه وهو صرٌع; فلما مضوا نادى 
ِ ألَِكٌَدنَّ أَْصَناَمكُْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدِبِرٌَن{، فسمعوها  فً آخرهم، ولد بمً َضْعفَى الناس }َوتَاَّللَّ

براهٌم إلى بٌت اآللهة، فإذا هّن فً بهو عظٌم، مستمبل باب البهو صنم عظٌم إلى منه، ثم رجع إ
جنبه أصؽر منه بعضها إلى بعض، كل صنم ٌلٌه أصؽر منه، حتى بلؽوا باب البهو، وإذا هم لد 
جعلوا طعاما، فوضعوه بٌن أٌدي اآللهة، لالوا: إذا كان حٌن نرجع رجعنا، ولد باركت اآللهة فً 

لنا، فلما نظر إلٌهم إبراهٌم، وإلى ما بٌن أٌدٌهم من الطعام }لَاَل أاَل تَؤْكُلُوَن{ فلما لم طعامنا فؤك
ٌِْهْم َضْربًا بِاْلٌَِمٌِن{، فؤخذ فؤس حدٌد، فنمر كّل صنم فً  تجبه، لال }َما لَكُْم ال تَْنِطمُوَن فََراَغ َعلَ

ا جاء الموم إلى طعامهم نظروا إلى حافتٌه، ثم علَّك الفؤس فً عنك الصنم األكبر، ثم خرج، فلم
 .(ٓٔ)"{إِْبَراِهٌمُ  آلهتهم }لَالُوا َمْن فَعََل َهذَا بِآِلَهتِنَا إِنَّهُ لَِمَن الظَّاِلِمٌَن لَالُوا َسِمْعنَا فَتًى ٌَْذُكُرهُْم ٌَُماُل لَهُ

 [:6٘-ٔ٘فوائد اآلٌات:]
 مظاهر إنعام هللا وإكرامه لمن أصطفى من عباده. -ٔ
 النبوة والتوحٌد، والتندٌد بالشرن والمشركٌن. تمرٌر -ٕ
 ذم التملٌد وأنه لٌس بدلٌل وال برهان للمملد على ما ٌعتمد أو ٌفعل. -ٖ
 مشروعٌة الشهادة وفضلها فً مواطن تعز فٌها وٌحتاج إلٌها. -ٗ
 تؽٌٌر المنكر بالٌد لمن لدر علٌه ممدم على تؽٌٌره باللسان والجمع بٌنهما أفضل. -٘
 
 
 آنالمر

                                                             

 .1٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕالتفاسٌر:صفوة  (ٗ)
 .5٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .5٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .5ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)



ٔٙٗ 
 

 [6٘({ ]اْلنبٌاء : 6٘}لَالُوا َمْن فَعََل َهذَا بِآِلَهتِنَا إِنَّهُ لَِمَن الظَّاِلِمٌَن )
 التفسٌر:

ورجع الموم، ورأوا أصنامهم محطمة مهانة، فسؤل بعضهم بعًضا: َمن فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لظالم 
 فً اجترابه على اآللهة المستحمة للتعظٌم والتولٌر.

ل لوم إبراهٌم لما رأوا آلهتهم لد جذّت، إال الذي ربط به الفؤَس لال الطبري:" لا 
 .(ٔ)إبراهٌم: من فعل هذا بآلهتنا؟ إن الذي فعل هذا بآلهتنا لمن الفاعلٌن بها ما لم ٌكن له فعله"

أي : حٌن رجعوا وشاهدوا ما فعله الخلٌل بؤصنامهم من اإلهانة  لال ابن كثٌر:" 
تها ، وعلى سخافة عمول عابدٌها } لَالُوا َمْن فَعََل َهذَا بِآِلَهتِنَا إِنَّهُ لَِمَن واإلذالل الدال على عدم إلهٌ

  .(ٕ)الظَّاِلِمٌَن { أي : فً صنٌعه هذا"
 

 المرآن
 [ٓٙ({ ]اْلنبٌاء : ٓٙ}لَالُوا َسِمْعنَا فَتًى ٌَْذكُُرهُْم ٌُمَاُل لَهُ إِْبَراِهٌُم )

 التفسٌر:
نه سٌكٌد أصنامهم: سمعنا فتى ٌذكر األصنام بسوء ٌمال له لال َمن سمع إبراهٌم ٌحلؾ بؤ

 إبراهٌم.
 .(ٖ)لال الفراء:" ٌذكرهم بالعٌب والشتم وبما لال من الكٌد" 
 .(ٗ)سمعنا فتى ٌذكرهم بعٌب ٌمال له إبراهٌم" لال الطبري:" 
ا} ٌَْذكُُرهُْم أي : لال من سمعه ٌحلؾ أنه لٌكٌدنهم:}َسِمْعنَا فَتًى{، أي: شابً  لال ابن كثٌر:" 

  .(٘)ٌُمَاُل لَهُ إِْبَراِهٌُم {"
}ٌَْذكُُرهُْم{: ٌعٌبهم" لال ابن جرٌج:" 

(ٙ). 

سمعناه ٌسبها وٌعٌبها وٌستهزئ بها، لم نسمع أحدا ٌمول ذلن ؼٌره،  لال ابن إسحاق:" 
 .(2)وهو الذي نظن صنع هذا بها"

 
 المرآن

 [ٔٙ({ ]اْلنبٌاء : ٔٙلَعَلَُّهْم ٌَْشَهُدوَن ) }لَالُوا فَؤْتُوا بِِه َعلَى أَْعٌُِن النَّاِس 
 التفسٌر:

لال رإساإهم: فَؤْتوا بإبراهٌم على مرأى من الناس; كً ٌشهدوا على اعترافه بما لال; لٌكون 
 ذلن حجة علٌه.

ْ  [، أي:"ٔٙ}لَالُوا فَؤْتُوا بِِه َعلَى أَْعٌُِن النَّاِس{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  توا لال رإساإهم: فَؤ
 .(1)بإبراهٌم على مرأى من الناس"

لال لوم إبراهٌم بعضهم لبعض: فؤتوا بالذي فعل هذا بآلهتنا الذي  لال الطبري:" 
 .(5)سمعتموه ٌذكرها بعٌب وٌسبها وٌذمها على أعٌن الناس "

 كً ٌشهدوا على اعترافه بما لال; [، أي:"ٔٙ}لَعَلَُّهْم ٌَْشَهُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)لٌكون ذلن حجة علٌه"

                                                             

 .ٓٙٗ-5٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٓٙٗ/1ٔالطبري:تفسٌر  (ٗ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٓٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)



ٔٙ٘ 
 

 [، وجوه:ٔٙ}لَعَلَُّهْم ٌَْشَهُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً  
، (ٕ). وهذا لول الحسنمعناهٌشهدون علٌه بما فعل ، ألنهم كرهواْ أن ٌعالبوه بؽٌر بٌنةأحدها: 

 .(ٗ)، والسدي(ٖ)ولتادة
 .(٘)كرهوا أن ٌؤخذوه بؽٌر بٌِّنة" لال لتادة:" 
 .(ٙ)هدون عمابه وما ٌصنع به، لاله دمحم بن إسحاقٌشالثانً: 
 .(2)ٌشهدون بما ٌمول من حجة ، وما ٌمال له من جواب ، لاله ابن كاملالثالث: 
 

 المرآن
 [ٕٙ({ ]اْلنبٌاء : ٕٙ}لَالُوا أَأَْنَت فَعَْلَت َهذَا بِآِلَهتِنَا ٌَا إِْبَراِهٌُم )

 التفسٌر:
 الذي كسَّْرَت آلهتنا؟ ٌعنون أصنامهم.وجًء بإبراهٌم وسؤلوه منكرٌن: أأنت 

 .(1)لال مماتل:" لال نمروذ: أنت كسرتها" 
فؤتوا بإبراهٌم، فلما أتوا به لالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا من الكسر بها  لال الطبري:" 

  .(5)ٌا إبراهٌم؟"
 .(ٓٔ)"طلبوا منه اإللرار واالعتراؾ بما فعل لال السمعانً:" 
 

 المرآن
 [ٖٙ({ ]اْلنبٌاء : ْٖٙل فَعَلَهُ َكبٌُِرهُْم َهذَا فَاْسؤَلُوهُْم إِْن َكانُوا ٌَْنِطمُوَن )}لَاَل بَ 

 التفسٌر:
ًضا بؽباوتهم:  وتمَّ إلبراهٌم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم. فمال محتًجا علٌهم معّرِ

، إن كانت تتكلم أو ترد بل الذي كسَّرها هذا الصنم الكبٌر، فاسؤلوا آلهتكم المزعومة عن ذلن
 جوابًا.

لال إِبراهٌم بل حطَّمها  [، أي:"ٖٙ}لَاَل بَْل فَعَلَهُ َكِبٌُرهُْم َهذَا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"الصنم الكبٌر

 .(ٕٔ)فؤجابهم إبراهٌم: بل فعله كبٌرهم هذا وعظٌمهم" لال الطبري:" 
مة للحجة علٌهم، لال: ؼضب من أن أسند فعله إلى كبٌر األصنام، إلا لال الواحدي:" 

 .(ٖٔ)ٌعبدوا معه الصؽار فكسرهن"
وإنما أراد بهذا أن ٌبادروا من تلماء أنفسهم ، فٌعترفوا أنهم ال ٌنطمون ،  لال ابن كثٌر:" 

  .(ٗٔ)فإن هذا ال ٌصدر عن هذا الصنم ، ألنه جماد"

                                                                                                                                                                              

 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٓٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٔٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖٔ)
 .5ٖٗ/٘فسٌر ابن كثٌر:ت (ٗٔ)



ٔٙٙ 
 

لُوا أَأَْنَت فَعَْلَت َهذَا بِآِلَهتَِنا لال ابن إسحاق:" أُتًِ به واجتمع له لومه عند ملكهم نمرود }لَا 
ٌَا إِْبَراِهٌُم لَاَل بَْل فَعَلَهُ َكبٌُِرهُْم َهذَا فَاْسؤَلُوهُْم إِْن َكانُوا ٌَْنِطمُوَن{، ؼضب من أن ٌعبدوا معه هذه 

 .(ٔ)الصؽار وهو أكبر منها، فكسرهن"
إبراهٌم ، علٌه السبلم ، لم ٌكذب ؼٌر إن  »عن أبً هرٌرة لال: لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ثبلث : ثنتٌن فً ذات هللا، لوله : } بَْل فَعَلَهُ َكِبٌُرهُْم َهذَا { ولوله } ِإنًِّ َسِمٌٌم { لال : "وبٌنا هو 
ٌسٌر فً أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة ، إذ نزل منزال فؤتى الجبار رجل ، فمال : إنه لد 

أحسن الناس ، فؤرسل إلٌه فجاء ، فمال : ما هذه المرأة منن ؟ لال نزل بؤرضن رجل معه امرأة 
ًّ ، فانطلك إلى سارة فمال : إن هذا الجبار سؤلنً عنن  : هً أختً. لال : فاذهب فؤرسل بها إل
فؤخبرته أنن أختً فبل تكذبٌنً عنده ، فإنن أختً فً كتاب هللا ، وأنه لٌس فً األرض مسلم 

إبراهٌم ثم لام ٌصلً. فلما أن دخلت علٌه فرآها أهوى إلٌها ،  ؼٌري وؼٌرن ، فانطلك بها
فتناولها ، فؤخذ أخذًا شدًٌدا ، فمال : ادعً هللا لً وال أضرن ، فدعت له فؤرسل ، فؤهوى إلٌها ، 
فتناولها فؤخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلن الثالثة فؤخذ ، فذكر مثل المرتٌن األولٌٌن، فمال ادعً هللا 

فدعت ، له فؤرسل ، ثم دعا أدنى حجابه ، فمال : إنن لم تؤتنً بإنسان ، وإنما أتٌتنً فبل أضرن. 
بشٌطان ، أخرجها وأعطها هاجر ، فؤخرجت وأعطٌت هاجر ، فؤلبلت ، فلما أحس إبراهٌم 
بمجٌبها انفتل من صبلته ، لال: َمْهٌَم ؟ لالت : كفى هللا كٌد الكافر الفاجر ، وأخدمنً هاجر". 

بن سٌرٌن وكان: أبو هرٌرة إذا حدث بهذا الحدٌث لال : فتلن أمكم ٌا بنً ماء  لال دمحم
 .(ٕ)"السماء

اسؤلوا هذه األصنام من  [، أي:"ٖٙ}فَاْسؤَلُوهُْم إِْن َكانُوا ٌَْنِطمُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"كسرها؟ إن كانوا ٌمدرون على النطك

 .(ٗ)ذوذة من لطعها؟ إن لدروا على الكبلم"لال مماتل:" ٌمول سلوا األصنام المج 

فاسؤلوا اآللهة من فعل بها ذلن وكسرها إن كانت تنطك، أو تعبر عن  لال الطبري:" 
  .(٘)نفسها"
 

 المرآن
 [ٗٙ({ ]اْلنبٌاء : ٗٙ}فََرَجعُوا إِلَى أَْنفُِسِهْم فَمَالُوا إِنَّكُْم أَْنتُُم الظَّاِلُموَن )

 التفسٌر:
هم، وبدا لهم ضبللهم; كٌؾ ٌعبدونها، وهً عاجزة عن أن تدفع عن نفسها شٌبًا أو فؤُسِمط فً أٌدٌ

وا على أنفسهم بالظلم والشرن.  أن تجٌب سابلها؟ وألرُّ
رجعوا إلى عمولهم وتفكروا  [، أي:"ٗٙ}فََرَجعُوا إِلَى أَْنفُِسِهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)بملوبهم"
 .(2)لهم، ونظر بعضهم إلى بعض"رجعوا إلى عمو لال الطبري:" 
 .(1)أي : بالمبلمة فً عدم احترازهم وحراستهم آللهتهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)عن ابن ُجَرٌج :"}فََرَجعُوا إَِلى أَْنفُِسِهْم{، لال: نظر بعضهم إلى بعض" 

                                                             

 .ٔٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
( من طرٌك عبد الوهاب الثمفً عن هشام بن حسان. ورواه النسابً ٕٕٕٔرواه أبو داود فً السنن برلم )(ٕ)

( من طرٌك أبً أسامة عن هشام بن حسان. وهو فً الصحٌحٌن من طرٌك 1ٖ2ٗفً السنن الكبرى برلم )
وأخرجه ابن ابً (، 2ٖٕٔ( ، وصحٌح مسلم برلم )1ٗٓ٘البخاري برلم ) أٌوب عن دمحم بن سٌرٌن ; صحٌح

 . ملخصا.ٕٙ٘ٗ/1(:ص2ٖ٘ٙٔحاتم)
 .ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٔٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)



ٔٙ2 
 

، فٌما اّدعوا علٌه من -ٌعنً: عن إبراهٌم -أرعَوْوا ورجعوا عنه لال ابن إسحاق:" 
 .(ٕ)ّن إلى أنفسهم فٌما بٌنهم"كسره

أنتم الظالمون فً  [، أي:"فمالوا:"ٗٙ}فَمَالُوا ِإنَّكُْم أَْنتُُم الظَّاِلُموَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)عبادة ما ال ٌنطك"

 .(ٗ)أي: "فً ترككم لها مهملة ال حافظ عندها"لال ابن كثٌر: 
مون هذا الرجل فً مسؤلتكم إٌاه ولٌلكم له فمالوا: إنكم معشر الموم الظال لال الطبري:" 

 .(٘)من فعل هذا بآلهتنا ٌا إبراهٌم، وهذه آلهتكم التً فعل بها ما فعل حاضرتكم فاسؤلوها"
 .(ٙ)فمالوا: لمد ظلمناه وما نراه إال كما لال" لال ابن إسحاق:" 

 
 المرآن

 [٘ٙ({ ]اْلنبٌاء : ِ٘ٙء ٌَْنِطمُوَن )}ثُمَّ نُِكسُوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لَمَْد َعِلْمَت َما َهُإالَ 
 التفسٌر:

وا على إبراهٌم بما هو  وسُرعان ما عاد إلٌهم عنادهم بعد إفحامهم، فانملبوا إلى الباطل، واحتجُّ
 حجة له علٌهم، فمالوا: كٌؾ نسؤلها، ولد علمَت أنها ال تنطك؟

أنملبوا من اإِلذعان إلى [، أي:"ثم ٘ٙ}ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(2)المكابرة والطؽٌان"

 .(1)أي : ثم أطرلوا فً األرض" لال ابن كثٌر:" 
ثم ؼُلبوا فً الحجة، فاحتجوا على إبراهٌم بما هو حجة إلبراهٌم  لال الطبري:" 
 .(5)علٌهم"

 .(ٓٔ)أي: انملب األمر علٌهم، وانتكست عمولهم وضلت أحبلمهم" لال السعدي:" 

 .(ٔٔ):" أدركت الناس َحٌرة َسْوء"}ثُمَّ نُِكسُوا َعلَى ُرُءوِسِهْم{، لال عن لتادة، لوله:
 .(ٕٔ)لال السدي:"نكسوا فً الفتنة على رءوسهم، فمالوا: لمد علمت ما هإالء ٌنطمون" 
 .(ٖٔ)ولال ابن زٌد : "أي: فً الرأي" 
علوا ذلن حٌرة وعجًزا ; ولهذا ولول لتادة أظهر فً المعنى; ألنهم إنما ف لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)لالوا له : } لَمَْد َعِلْمَت َما َهُإالِء ٌَْنِطمُوَن{"
لال أهل التفسٌر: أجرى هللا تعالى حما على لسانهم فً المول األول، ثم  لال السمعانً:" 

: أدركتهم الشماوة، فهو معنى لوله: }ثم نكسوا على رءوسهم{ ومعناه: رجعوا إلى شركهم، وٌمال
نكس المرٌض إذا رجع إلى حاله األول، ولٌل: نكسوا على رءوسهم أي: رجعوا، ومعناه: إلى 

 .(٘ٔ)االحتجاج عن األصنام"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٙٗ/1ٔه الطبري:أخرج (ٔ)
 .ٕٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/1ٔي:أخرجه الطبر (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓ٘/٘حكاه عنه ابن كثٌر فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .15ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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لالوا فً لجاجهم  [، أي:"٘ٙ}لَمَْد َعِلْمَت َما َهُإاَلِء ٌَْنِطمُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)م وال تجٌب فكٌؾ تؤمرنا بسإالها؟"وعنادهم: لمد علمَت ٌا ِإبراهٌم أن هذه األَصنام ال تتكل

 .(ٕ)فمالوا: لمد علمت ما هإالء األصنام ٌنطمون" لال الطبري:" 
 .(ٖ)معناه: فكٌؾ نسؤلهم؟" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)فكٌؾ تمول لنا : سلوهم إن كانوا ٌنطمون ، وأنت تعلم أنها ال تنطك" لال ابن كثٌر:" 
ستهزئ بنا وتؤمرنا أن نسؤلها وأنت تعلم أنها ال أي: "فكٌؾ تهكم بنا وت لال السعدي: 
 .(٘)تنطك؟"
ال تضّر  -ٌعنً: آلهتهم-وعرفوا أنها،  -ٌعنً لوم إبراهٌم-ثم لالوا:  لال ابن إسحاق:" 

وال تنفع وال تبطش: }َلمَْد َعِلْمَت َما َهُإالِء ٌَْنِطمُوَن{، أي: ال تتكلم فتخبرنا من صنع هذا بها، وما 
ٌمول هللا }ثُمَّ نُِكسُوا َعلَى ُرُءوِسِهْم{، فً الحجة علٌهم إلبراهٌم حٌن ، فنصّدلنتبطش باألٌدي 

جادلهم، فمال عند ذلن إبراهٌم حٌن ظهرت الحجة علٌهم بمولهم: }لَمَْد َعِلْمَت َما َهُإالِء 
 .(ٙ)"ٌَْنِطمُوَن{

 [:٘ٙ-6٘فوائد اآلٌات:]
 ال ظلمة النفوس لما ألروه بٌنهم.الظلم معروؾ لدى البشر كلهم ومنكر بٌنهم ولو -ٔ
 إلامة البٌنة على الدعاوي أمر ممرر فً عرؾ الناس وجاءت به الشرابع من لبل. -ٕ
 أسلوب المحاكمة ٌعتمد على االستنطاق واالستجواب أوال. -ٖ
 .مشروعٌة التورٌة خشٌة المول بالكذب -ٗ
 

 المرآن
ِ َما الَ  كُْم )}لَاَل أَفَتَعْبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌْئًا َواَل ٌَُضرُّ ( أُّفٍ لَكُْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ٙٙ ٌَْنفَعُكُْم َش

ِ أَفاََل تَْعِملُوَن )  [ 6ٙ - ٙٙ({ ]اْلنبٌاء : 6َّٙللاَّ
 التفسٌر:

لال إبراهٌم محّمًِرا لشؤن األصنام: كٌؾ تعبدون أصناًما ال تنفع إذا عُبدت، وال تضرُّ إذا تُركت؟ 
 كم وآللهتكم التً تعبدونها من دون هللا تعالى، أفبل تعملون فتدركون سوء ما أنتم علٌه؟لبًحا ل

كُْم{ ]األنبٌاء :   ٌْبًا َواَل ٌَُضرُّ ِ َما اَل ٌَْنفَعُكُْم َش [، ٙٙلوله تعالى:}لَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
اًما ال تنفع إذا عُبدت، وال تضرُّ إذا أي:" لال إبراهٌم محّمًِرا لشؤن األصنام: كٌؾ تعبدون أصن

 .(2)تُركت؟"
لال الطبري:" لال إبراهٌم لمومه: أفتعبدون أٌها الموم ما ال ٌنفعكم شٌبا وال ٌضركم،  

وأنتم لد علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوء، وال هً تمدر أن تنطك إن سبلت عمن 
 .(1)دة ما كان هكذا"ٌؤتٌها بسوء فتخبر به، أفبل تستحٌون من عبا

لال البؽوي: ٌمول:" }ما ال ٌنفعكم شٌبا{ إن عبدتموه، }وال ٌضركم{ إن تركتم  
 .(5)عبادته"
لال ابن إسحاق:" ٌمول ٌرحمه هللا: أال ترون أنهم لم ٌدفعوا عن أنفسهم الضّر الذي  

  .(ٔ)ن"أصابهم، وأنهم ال ٌنطمون فٌخبرونكم من صنع ذلن بهم، فكٌؾ ٌنفعونكم أو ٌضّرو

                                                             

 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٓ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٙٗ/1ٔخرجه الطبري:أ (ٙ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٙ/٘تفسٌر البؽوي: (5)
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ِ{ ]األنبٌاء :   [، أي:" لبًحا لكم وآللهتكم 2ٙلوله تعالى:}أُّؾٍ لَكُْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 . (ٕ)التً تعبدونها من دون هللا تعالى"

 .(ٖ)لال الطبري:" ٌمول: لُبحا لكم ولآللهة التً تعبدون من دون هللا" 
تكم، وما أخسكم، أنتم وما عبدتم من دون لال السعدي:" أي: ما أضلكم وأخسر صفم 

 .(ٗ)هللا"
[، أي:" أفبل تعملون فتدركون سوء ما أنتم 2ٙلوله تعالى:}أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]األنبٌاء :  
 .(٘)علٌه؟"

 .(ٙ)لال البؽوي:" أي: ألٌس لكم عمل تعرفون هذا" 
وال ٌنفع، فتتركوا لال الطبري:" أفبل تعملون لبح ما تفعلون من عبادتكم ما ال ٌضّر  

 .(2)عبادته، وتعبدوا هللا الذي فطر السماوات واألرض، والذي بٌده النفع والضر"
لال السعدي:" إن كنتم تعملون عرفتم هذه الحال، فلما عدمتم العمل، وارتكبتم الجهل  

 .(1)والضبلل على بصٌرة، صارت البهابم، أحسن حاال منكم"
 

 المرآن
لُوهُ َوا ( لُْلنَا ٌَا نَاُر كُونًِ بَْرًدا َوَساَلًما َعلَى 6ْٙنُصُروا آِلَهتَكُْم ِإْن كُْنتُْم فَاِعِلٌَن )}لَالُوا َحّرِ

 [6ٙ - 6ٙ({ ]اْلنبٌاء : 6ٙإِْبَراِهٌَم )
 التفسٌر:

لوا إبراهٌم بالنار;  لما بطلت حجتهم وظهر الحك عدلوا إلى استعمال سلطانهم، ولالوا: َحّرِ
ناصرٌن لها. فؤْشعَلوا ناًرا عظٌمة وألموه فٌها، فانتصر هللا لرسوله ولال  ؼضبًا آللهتكم إن كنتم

 للنار: كونً برًدا وسبلًما على إبراهٌم، فلم ٌَنَْله فٌها أذى، ولم ٌصبه مكروه.

لُوهُ َواْنُصُروا آِلَهتَكُْم{ ]األنبٌاء :   [، أي:" فمالوا: احرلوا إِبراهٌم 1ٙلوله تعالى:}لَالُوا َحّرِ
 .(5)ار انتماماً آللهتكم ونصرةً لها"بالن

  .(ٓٔ)لال الطبري:" لال بعض لوم إبراهٌم لبعض: حّرلوا إبراهٌم بالنار" 
 .(ٔٔ)[، أي:" إِن كنتم ناصري آلهتكم حماً"1ٙلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم فَاِعِلٌَن{ ]األنبٌاء : 

لٌل: إن الذي لال ذلن  لال الطبري:" ٌمول: إن كنتم ناصرٌها، ولم ترٌدوا ترن عبادتها، 
 .(ٕٔ)رجل من أكراد فارس"

لُوهُ َواْنُصُروا آ{، لال: لالها رجل من أعراب فارس، ٌعنً:   عن مجاهد، لوله: "}َحّرِ
 .(ٖٔ)األكراد"
لال مجاهد:" تلوت هذه اآلٌة على عبد هللا بن عمر، فمال: أتدري ٌا مجاهد من الذي  

 لال: رجل من أعراب فارس. للت: ٌا أبا عبد أشار بتحرٌك إبراهٌم بالنار؟ لال: للت ال

                                                                                                                                                                              

 .ٗٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٗٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٗٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
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الرحمن، أو هل للفرس أعراب؟ لال: نعم الكرد هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار 
  .(ٔ)بتحرٌك إبراهٌم بالنار"

لال شعٌب الجببً: "إن الذي لال حّرلوه "هٌزن" فخسؾ هللا به األرض، فهو ٌتجلجل  
 .(ٕ)فٌها إلى ٌوم المٌامة"

لُوهُ َواْنُصُروا آِلَهتَكُْم إِْن  ابن إسحاق:" لال  أجمع نمرود ولومه فً إبراهٌم فمالوا :}َحّرِ
 .(ٖ)كُْنتُْم فَاِعِلٌَن{، أي: ال تنصروها منه إال بالتحرٌك بالنار إن كنتم ناصرٌها"

ٌَا َناُر ُكونًِ بَْرًدا َوَسبَلًما َعلَى إِْبَراِهٌَم{ ]األنبٌ  ولال  [، أي:"5ٙاء : لوله تعالى:}لُْلنَا 
 .(ٗ)للنار: كونً برًدا وسبلًما على إبراهٌم"

فؤولدوا له نارا لٌحرلوه ثم ألموه فٌها، فملنا  لال الطبري: فً الكبلم محذوؾ، تمدٌره:" 
 .(٘)للنار: ٌا نار كونً بردا وسبلما على إبراهٌم"

ة لتمرض فتمول: فحبسوه فً بٌت، وجمعوا له حطبا، حتى إن كانت المرأ لال السدي:" 
لبن عافانً هللا ألجمعّن حطبا إلبراهٌم، فلما جمعوا له، وأكثروا من الحطب حتى إن الطٌر لتمّر 
بها فتحترق من شدة وهجها، فعمدوا إلٌه فرفعوه على رأس البنٌان، فرفع إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص رأسه إلى 

نا، إبراهٌم ٌحرق فٌن، فمال: أنا أعلم به، السماء، فمالت السماء واألرض والجبال والمبلبكة: رب
وإن دعاكم فؤؼٌثوه، ولال إبراهٌم حٌن رفع رأسه إلى السماء: اللهم أنت الواحد فً السماء، وأنا 
الواحد فً األرض لٌس فً األرض أحد ٌعبدن ؼٌري، حسبً هللا ونعم الوكٌل، فمذفوه فً النار، 

َسبلًما َعلَى إِْبَراِهٌَم{، فكان جبرٌل علٌه السبلم هو الذي فناداها فمال: }ٌَاَناُر كُوِنً بَْرًدا وَ 
 .(ٙ)ناداها"

بردت علٌه حتى كادت تمتله، حتى لٌل: وسبلما، لال: ال :"-رضً هللا عنه-لال علً 
 .(2)تضّرٌه"

السبلم ال عن أبً العالٌة، فً لوله :"}لُْلنَا ٌَاَناُر كُونًِ َبْرًدا َوَسبلًما َعلَى إِْبَراِهٌَم{، لال:  
 .(1)ٌإذٌه بردها، ولوال أنه لال: وسبلما لكان البرد أشّد علٌه من الحّر"

 .(5)عن ابن ُجَرٌج، لوله :"}بَْرًدا{، لال: بردت علٌه، }َوَسبلما{، ال تإذٌه" 
لال ابن عباس:"لو لم ٌتبع بردها سبلما لمات إبراهٌم من شّدة بردها، فلم ٌبك ٌومبذ نار  

ت، ظنت أنها هً تعنى، فلما طُفبت النار نظروا إلى إبراهٌم، فإذا هو رجل فً األرض إال طفب
آخر معه، وإذا رأس إبراهٌم فً حجره ٌمسح عن وجهه العرق، وذكر أن ذلن الرجل هو ملن 
الظّل، وأنزل هللا نارا فانتفع بها بنو آدم، وأخرجوا إبراهٌم، فؤدخلوه على الملن، ولم ٌكن لبل 

 .(ٓٔ)ذلن دخل علٌه"
عن لتادة، لوله :"}لُْلنَا ٌَانَاُر ُكونًِ َبْرًدا َوَسبلًما َعلَى ِإْبَراِهٌَم{، لال: ذُكر لنا أن كعبا  

كان ٌمول: ما انتفع بها ٌومبذ أحد من الناس، وكان كعب ٌمول: ما أحرلت النار ٌومبذ إال 
 .(ٔٔ)وثاله"

 .(ٕٔ)لوزغ"لال لتادة: "لم تؤت ٌومبذ دابة إال أطفؤت عنه النار، إال ا 

                                                             

 .٘ٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .٘ٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .٘ٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 . ٙٙٗ/1ٔأخرجه الطبري:(2)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 . ٙٙٗ/1ٔأخرجه الطبري:(ٓٔ)
 . ٙٙٗ/1ٔأخرجه الطبري:(ٔٔ)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال الزهري: "أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمتله، وسماه فَُوٌسما"
عن الفاكه بن المؽٌرة المخزومً لالت : دخلت على عابشة فرأٌت فً بٌتها رمحا. فملت 
: ٌا أم المإمنٌن ، ما تصنعٌن بهذا الرمح ؟ فمالت : نمتل به هذه األوزاغ ، إن رسول هللا صلى 

وسلم لال : "إن إبراهٌم حٌن ألمً فً النار ، لم ٌكن  فً األرض دابة إال تطفا النار ، هللا علٌه 
 .(ٕ)ؼٌر الَوَزغ ، فإنه كان ٌنفخ على إبراهٌم" ، فؤمرنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمتله"

ا ألمً إبراهٌم خلٌل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً النار، لال الملن خازن   المطر: رب خلٌلن لال سعٌد: لمَّ
ٌَانَاُر  إبراهٌم، رجا أن ٌإذن له فٌرسل المطر، لال: فكان أمر هللا أسرع من ذلن فمال: }لُْلَنا 

 .(ٖ)كُونًِ َبْرًدا َوَسبلًما َعلَى إِْبَراِهٌَم{، فلم ٌبك فً األرض نار إال طُفبت"
ع عنه الطبك :" إن أحسن شًء لاله أبو إبراهٌم لما رف-رضً هللا عنه-لال أبو هرٌرة 

 .(ٗ)وهو فً النار، وجده ٌرشح جبٌنه، فمال عند ذلن: نعم الرّب ربن ٌا إبراهٌم"
المنهال بن عمرو: "لال إبراهٌم خلٌل هللا: ما كنت أٌاما لّط أنعم منً من األٌام التً لال  

 .(٘)كنت فٌها فً النار"
سنة، وذبح إسحاق  لال شعٌب الَجبَِسً: "ألمً إبراهٌم فً النار وهو ابن سّت عشرة

وهو ابن سبع سنٌن، وولدته سارة وهً ابنة تسعٌن سنة، وكان مذبحه من بٌت إٌلٌاء على 
مٌلٌن، ولما علمت سارة بما أراد بإسحاق بُِطنت ٌومٌن، وماتت الٌوم الثالث، لال ابن ُجَرٌج: 

 .(ٙ)"لال كعب األحبار: ما أحرلت النار من إبراهٌم شٌبا ؼٌر وثاله الذي أوثموه به
عن معتمر بن سلٌمان التٌمً، عن بعض أصحابه لال: "جاء جبرٌل إلى إبراهٌم علٌهما 

ا إلٌن فبل ط لٌلمى فً النار، لال: ٌا إبراهٌم ألن حاجة؟ لال: أمَّ  .(6)"السبلم وهو ٌوثك أو ٌممَّ
 عن أرلم: "أن إبراهٌم لال حٌن جعلوا ٌوثمونه لٌلموه فً النار: ال إله إال أنت سبحانن

 .(6)"رّب العالمٌن، لن الحمد، ولن الملن ال شرٌن لن

 
 المرآن

ًٌْدا فََجعَْلنَاهُُم اْْلَْخَسِرٌَن )  [6ٓ({ ]اْلنبٌاء : 6ٓ}َوأََراُدوا بِِه َك
 التفسٌر:

 وأراد الموم بإبراهٌم الهبلن فؤبطل هللا كٌدهم، وجعلهم المؽلوبٌن األسفلٌن.
 .(5)}فََجعَْلَناهُُم{ الهالكٌن"لال الطبري:" وأرادوا بإبراهٌم كٌدا  
أي : المؽلوبٌن األسفلٌن ; ألنهم أرادوا بنبً هللا كٌدا ، فكادهم هللا ونجاه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)من النار ، فؽلبوا هنالن"
حٌث عزموا على إحراله، }فجعلناهم األخسرٌن{ أي: فً الدنٌا واآلخرة،  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)، هم الرابحٌن المفلحٌن"كما جعل هللا خلٌله وأتباعه

                                                             

 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
( وابن ماجه فً 5ٓٔ،  1ٖ/ٙورواه أحمد فً المسند )، ٕٖ٘/٘ابن كثٌر:رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر  (ٕ)

 .( من طرٌك نافع عن ساببة موالة الفاكه بهٖٕٖٔالسنن برلم )
 . ٙٙٗ/1ٔأخرجه الطبري:(ٖ)
 .2ٙٗ-ٙٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
ت أن إبراهٌم ألمً عن الِمْنَهال بن عمرو لال : أخبر . وفً رواٌة ابن أبً حاتم:" ٙٙٗ/1ٔأخرجه الطبري:(٘)

فً النار ، فمال : كان  فٌها إما خمسٌن وإما أربعٌن ، لال : ما كنت أٌاًما ولٌالً لط أطٌب عًٌشا إذ كنت فٌها ، 
 [.ٕٖ٘/٘وددت أن عٌشً وحٌاتً كلها مثل عٌشً إذ كنت فٌها". ]انظر: تفسٌر ابن كثٌر:

 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2ٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ًَ إبراهٌم فً النار، جاء ملكهم لٌنظر إلٌه فطارت شرارة   لال عطٌة العوفً : "لما ألِم
 .(ٔ)فولعت على إبهامه ، فؤحرلته مثل الصوفة"

ألموا شٌخا منهم فً النار ألن ٌصٌبوا نجاته، كما نجً إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص،  لال ابن جرٌج:" 
 .(ٕ)فاحترق"

 
 المرآن

ٌْنَاهُ َولُوًطا إِلَى اْْلَْرِض الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌَِها ِلْلعَالَِمٌَن )  [6ٔ({ ]اْلنبٌاء : 6ٔ}َونَجَّ

 التفسٌر:
التً « الشام»، وأخرجناهما إلى أرض « العراق»ونجٌنا إبراهٌم ولوًطا الذي آمن به من 

 م الصبلة والسبلم.باركنا فٌها بكثرة الخٌرات، وفٌها أكثر األنبٌاء علٌه
لال الطبري:ٌمول: " ونجٌنا إبراهٌم ولوطا من أعدابهما نمرود ولومه من أرض  

العراق ]إلى[ أرض الشؤم، فارق صلوات هللا علٌه ولومه ودٌنهم وهاجر إلى الشؤم، وهذه المصة 
لرٌش أنهم لد سلكوا فً التً لص، هللا من نبؤ إبراهٌم ولومه تذكٌر منه بها لوم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من 

عبادتهم األوثان، وأذاهم دمحما على نهٌه عن عبادتها، ودعابهم إلى عبادة هللا مخلصٌن له الدٌن، 
مسلن أعداء أبٌهم إبراهٌم، ومخالفتهم دٌنه، وأن دمحما فً براءته من عبادتها وإخبلصه العبادة 

ما ٌلمى منهم فً ذلن سالن منهاج هلل، وفً دعابهم إلى البراءة من األصنام، وفً الصبر على 
أبٌه إبراهٌم، وأنه مخرجه من بٌن أظهرهم كما أخرج إبراهٌم من بٌن أظهر لومه حٌن تمادوا 
فً ؼٌهم إلى مهاجره من أرض الشؤم، مسّلٍ بذلن نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص عما ٌلمى من لومه من المكروه 

 .(ٖ)باه إبراهٌم من كفرة لومه"واألذى، ومعلمه أنه منجٌه منهم كما نجى أ
 ، ثبلثة ألوال:[2ٔإِلَى اأْلَْرِض الَّتًِ َباَرْكَنا فٌَِها ِلْلعَالَِمٌَن{ ]األنبٌاء : وفً لوله تعالى:} 

ًّ بن كعب، وأحدها : من أرض العراق إلى أرض الشام لاله  ، وابن (٘)، ولتادة(ٗ)الحسنأب
 .(2)، وابن زٌد(ٙ)جرٌج

إبراهٌم ولوط لبل الشؤم، فلمً إبراهٌم سارة، وهً بنت ملن حران،  انطلك لال السدي:" 
 .(1)ولد طعنت على لومها فً دٌنهم، فتزوجها على أن ال ٌؽٌرها"

رواه ابن جرٌر ، وهو ؼرٌب، والمشهور أنها ابنة عمه ، وأنه خرج بها  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)مهاجًرا من ببلده"

 .(ٓٔ)ه أبو العوامالثانً : إلى أرض بٌت الممدس ، لال
 .(ٔٔ)الثالث : إلى مكة، لاله ابن عباس

ٌعنً مكة ونزول إسماعٌل البٌت. أال ترى أنه ٌمول: }إن أول بٌت  لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمٌن{"

ال خبلؾ بٌن جمٌع أهل العلم أن هجرة إبراهٌم من العراق كانت إلى  لال الطبري:" 
م، وبها كان ممامه أٌام حٌاته، وإن كان لد كان لدم مكة وبنى بها البٌت وأسكنها إسماعٌل الشا

                                                             

 .ٖٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٙٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٗ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/1ٔانظر:تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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ابنه مع أمه هاجر، ؼٌر أنه لم ٌمم بها، ولم ٌتخذها وطنا لنفسه، وال لوط، وهللا إنما أخبر عن 
 .(ٔ)إبراهٌم ولوط أنهما أنجاهما إلى األرض التً بارن فٌها للعالمٌن"

 : (ٕ)ألوالوفً بركتها ثبلثة 
 أحدها : أن منها بعث هللا أكثر األنبٌاء .

 الثانً : لكثرة خصبها ونمو نباتها .
 الثالث : عذوبة مابها وتفرله فً األرض منها . 

لٌس ماء عذب إال ٌهبط إلى الصخرة التً ببٌت الممدس، ثم ٌتفّرق فً  لال أبو العالٌة :"
 .(ٖ)األرض"

ده إن العٌن التً بدارٌن لتخرج من تحت هذه لال كعب األحبار :"والذي نفسً بٌ
 .(ٗ)الصخرة ، ٌعنً: عٌناً فً البحر"

لال ابن إسحاق: "خرج إبراهٌم مهاجرا إلى ربه، وخرج معه لوط مهاجرا، وتزوج 
بها معه ٌلتمس الفرار بدٌنه، واألمان على عبادة ربه، حتى نزل حّران،  سارة ابنة عمه، فخرج
ن ٌمكث، ثم خرج منها مهاجرا حتى لدم مصر، ثم خرج من مصر إلى فمكث فٌها ما شاء هللا أ

الشام، فنزل السبع من أرض فلسطٌن، وهً بّرٌة الشام، ونزل لوط بالمإتفكة، وهً من السبع 
 .(٘)على مسٌرة ٌوم ولٌلة، أو ألرب من ذلن، فبعثه هللا نبٌا ملسو هيلع هللا ىلص"

 لال: " إنى رأٌت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر،  
 .(ٙ)فاتبعته بصرى فإذا هو نور ساطع فعمد به إلى الشام أال وإن اإلٌمان إذا ولعت الفتن بالشام"

سٌصٌر األمر إلى أن ٌكون جنود : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ابن حوالة: أنه لال: لال رسول هللا  
، فمال ابن حوالة: خر لى ٌا رسول هللا إن « وجند بالٌمن، وجند بالعراقمجندة: جند بالشام، 
علٌن بالشام، فإنه خٌرة هللا فى أرضه ٌدتبى إلٌه خٌرته، من عباده، فإن »أدركت ذان. لال: 

 .(2)«أبٌتم فعلٌكم بٌمنكم، واسموا من ؼدركم فإن هللا لد تكفل لى بالشام وأهله
لخطاب لال لكعب أال تتحول إلى المدٌنة فٌها مهاجر عن لتادة وؼٌره: "أن عمر بن ا 

ولبره فمال كعب ٌا أمٌر المإمنٌن إنى وجدت فى كتاب هللا المنزل أن الشام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 .(1)كنز هللا من أرضه فٌها كنز من عباده"

 
 المرآن

 [6ٕ({ ]اْلنبٌاء : 6ٕ َجعَْلنَا َصاِلِحٌَن )}َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب نَافِلَةً َوكاُلًّ 
 التفسٌر:

وأنعم هللا على إبراهٌم، فوهب له ابنه إسحاق حٌن دعاه، ووهب له من إسحاق ٌعموب زٌادة 
 على ذلن، وكلٌّ من إبراهٌم وإسحاق وٌعموب جعله هللا صالًحا مطًٌعا له.

 -أعطٌنا إِبراهٌم  [، أي:"2ٕنَافِلَةً{ ]األنبٌاء : }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب لوله تعالى: 
 .(5)إسحاق وأعطٌناه كذلن ٌعموب نافلةً أي زٌادة وفضبًل من ؼٌر سإال" -بعدما سؤل ربه الولد 

 .(ٔ)ووهبنا إلبراهٌم إسحاق ولدا وٌعموب ولد ولده، نافلة لن" لال الطبري:ٌمول:" 
                                                             

 .2ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
( ولال: صحٌح على شرط 1٘٘ٗ، رلم ٘٘٘/ٗ( ، والحاكم )22ٔٗ، رلم 2ٓٔ/1أخرجه الطبرانى )(ٙ)

( : رواه الطبرانى فى الكبٌر، واألوسط بؤسانٌد، وفى 1٘/ٓٔ( لال الهٌثمى )ٕٓٔ/ٔالشٌخٌن. وابن عساكر )
 .وهو حسن الحدٌث، ولد توبع على هذا، وبمٌة رجاله رجال الصحٌح أحدها ابن لهٌعة،

 .ٗ/ٖ، و أخرجه أبو داود فى الجهاد )باب فى سكنى الشام( : سنن أبى داود: ٓٔٔ/ٗالمسند: (2)
 .ٕٔٔ/ٔأخرجه ابن عساكر :(1)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
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 ، ثبلثة ألوال:«النافلة»وفً معنى 
أنها بمعنى: الزٌادة، والمراد بها: ٌعموب خاصة، فكؤنه سؤل واحدا، فؤعطً اثنٌن، وهذا أحدها: 

 . (٘)، والفراء(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، ولتادة(ٕ)مذهب ابن عباس
 .(ٙ)ٌمول: ووهبنا له إسحاق ولدا، وٌعموب ابن ابن نافلة" لال ابن عباس:" 
ٌن{، فؤعطاه واحدا، وزاده سؤل واحدا فمال :}رب هب لً من الصالح لال ابن زٌد:" 

 .(2)ٌعموب، وٌعموب ولد ولده"
 .(1)لٌعموب خاصة، ألنه ولد الولد، كذلن بلؽنً"«: النافلة» لال الفراء:" 
لال ابن لتٌبة:" دعا بإسحاق فاستجٌب له، وزٌد ٌعموب نافلة. كؤنه تطوع من هللا  

 .(5)وتفضل ببل دعاء، وإن كان كل بفضله"
 د الولد، وٌمال: نفلته كذا. أي: أعطٌته نفبل، ونفله السلطان:هو ول لال الراؼب:" 

 أعطاه سلب لتٌله نفبل. أي: تفضبل وتبرعا، والنوفل: الكثٌر العطاء، وانتفلت من كذا:
 .(ٓٔ)انتمٌت منه"
، (ٔٔ)بمعنى: العطٌة، والمراد بها: إسحاق وٌعموب، وهذا مذهب مجاهد« النافلة»الثانً: أن 

 .(ٕٔ)وعطاء
 :(ٗٔ)، وأنشد لول لبٌد بن ربٌعة(ٖٔ)بمعنى: ؼنٌمة، لاله أبو عبٌدة« النافلة»أن الثالث: 

 هلل نافلة األعّز األفضل
الفضل من الشًء ٌصٌر إلى الرجل من أي شًء كان ذلن، «: النافلة» لال الطبري:" 

وكبل ولدٌه إسحاق وٌعموب كان فضبل من هللا تفضل به على إبراهٌم، وهبة منه له، وجابز أن 
ٌكون عنى به أنه آتاهما إٌاه جمٌعا نافلة منه له، وأن ٌكون عنى أنه آتاه نافلة ٌعموب، وال برهان 
ٌدل على أي ذلن المراد من الكبلم، فبل شًء أولى أن ٌمال فً ذلن مما لال هللا ووهب هللا له 

 .(٘ٔ)إلبراهٌم إسحاق وٌعموب نافلة"
وكبلً من إِبراهٌم وإِسحاق  [، أي:"2ٕ]األنبٌاء :  }َوكُبلًّ َجعَْلَنا َصاِلِحٌَن{لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)وٌعموب جعلناه من أهل الخٌر والصبلح"
 .(2ٔ)أي : الجمٌع أهل خٌر وصبلح" لال ابن كثٌر:" 

 [:2ٕ-ٙٙفوابد اآلٌات:]
 وذلن مما آتاه ربّه. ٕبٌان لوة حجة إبراهٌم علٌه السبلم، ومتانة أسلوبه فً دعوته -ٔ
 أهل الباطل وتؤنٌبهم.مشروعٌة توبٌخ  -ٕ

                                                                                                                                                                              

 .2٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .21ٕؼرٌب المرآن: (5)
 .1ٕٓالمفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/1ٔر: تفسٌر الطبري:انظ (ٕٔ)
 .واللسان )أثل، نفل( ٖٖ/ ٕدٌوانه (ٖٔ)
 .ٓٗ/ٕمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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 آٌة إبطال مفعول النار فلم تحرق إبراهٌم إال وثاله لما أراد هللا تعالى ذلن. -ٖ
 لوة التوكل على هللا كانت سبب تلن المعجزة إذ لال إبراهٌم حسبً هللا ونعم الوكٌل. -ٗ
 

 المرآن
ٌْنَا إِلٌَْ  ةً ٌَْهُدوَن بِؤَْمِرنَا َوأَْوَح َكاِة َوَكانُوا }َوَجعَْلنَاهُْم أَئِمَّ اَلِة َوإٌِتَاَء الزَّ ٌَْراِت َوإِلَاَم الصَّ ِهْم فِْعَل اْلَخ

 [6ٖ({ ]اْلنبٌاء : 6ٖلَنَا َعابِِدٌَن )
 التفسٌر:

وجعلنا إبراهٌم وإسحاق وٌعموب لدوة للناس ٌدعونهم إلى عبادة هللا وطاعته بإذنه تعالى، 
ألنبٌاء، وإلام الصبلة على وجهها، وإٌتاء الزكاة، وأوحٌنا إلٌهم فِْعَل الخٌرات من العمل بشرابع ا

 فامتثلوا لذلن، وكانوا منمادٌن مطٌعٌن هلل وحده دون سواه.
ةً ٌَْهُدوَن بِؤَْمِرَنا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  وجعلنا إبراهٌم  [، أي:"2ٖ}َوَجعَْلنَاهُْم أَبِمَّ

 .(ٔ)ه بإذنه تعالى"وإسحاق وٌعموب لدوة للناس ٌدعونهم إلى عبادة هللا وطاعت
ةً { أي : ٌمتدي بهم ، } ٌَْهُدوَن بِؤَْمِرنَا { أي : ٌدعون إلى هللا  لال ابن كثٌر:"  } َوَجعَْلنَاُهْم أَبِمَّ

بإذنه"
(ٕ)

.  

َكاِة{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  بَلِة َوإٌِتَاَء الزَّ ٌَْراِت َوإِلَاَم الصَّ ٌِْهْم فِْعَل اْلَخ َل َنا إِ ٌْ [، 2ٖ}َوأَْوَح
وأوحٌنا إلٌهم فِْعَل الخٌرات من العمل بشرابع األنبٌاء، وإلام الصبلة على وجهها، وإٌتاء  أي:"

 .(ٖ)الزكاة"
 .(ٗ)ٌمول: " وأوحٌنا فٌما أوحٌنا أن افعلوا الخٌرات" لال الطبري: 

ٌعنً: أمرناهم باألعمال الصالحة، وٌمال: بالدعاء إلى هللا عز وجل،  لال أبو اللٌث:" 
 .(٘)"ل ال إله إال هللاأي لو

 .(ٙ)معناه: العمل بالشرابع" لال السمعانً:" 
 .(2)لال ابن عباس: شرابع النبوة"

 .(1)دل لوله: }وأوحٌنا إلٌهم{، أنهم كانوا رسبل" لال الماترٌدي:" 

بَلِة{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:   .(5)وإلام الصبلة على وجهها" [، أي:"2ٖ}َوإِلَاَم الصَّ
 .(ٓٔ)"ٌعنً: إتمام الصبلة اللٌث:"لال أبو  

 .(ٔٔ)أي: المحافظة علٌها" لال السمعانً:" 

َكاةِ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:   .(ٕٔ)وإعطاء الزكاة" [، أي:"2ٖ}َوإٌِتَاَء الزَّ
 .(ٖٔ)"ٌعنً: الزكاة المفروضة وصدلة التطوع لال أبو اللٌث:" 

وكانوا منمادٌن مطٌعٌن هلل وحده  [، أي:"2ٖ:  }َوَكانُوا لَنَا َعابِِدٌَن{ ]األنبٌاءلوله تعالى: 

 .(ٗٔ)دون سواه"
                                                             

 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .5ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (2)
 .ٖٓٙ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (1)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖٔ)
 .1ٕٖالمٌسر:التفسٌر  (ٗٔ)
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 .(ٔ)ٌمول: كانوا لنا خاشعٌن، ال ٌستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا" لال الطبري:" 

 .(ٕ)"ٌعنً: مطٌعٌن لال أبو اللٌث:" 
 .(ٖ)عابدٌن له فً كل ولت" لال الماترٌدي:أي:" 
به " أي : فاعلٌن لما ٌؤمرون الناس لال ابن كثٌر:" 

(ٗ)
.  

 
 المرآن

ٌْنَاهُ ِمَن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت تَْعَمُل اْلَخبَائَِث إِنَُّهْم َكانُو ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َونَجَّ ا لَْوَم َسْوٍء }َولُوًطا آتَ
 [6ٗ({ ]اْلنبٌاء : 6ٗفَاِسِمٌَن )
 التفسٌر:

هللا ودٌنه، ونجٌناه من لرٌته  وآتٌنا لوًطا النبوة وفصل المضاء بٌن الخصوم وعلًما بؤمر
التً كان ٌعمل أهلها الخبابث. إنهم كانوا بسبب الخبابث والمنكرات التً ٌؤتونها أهل « سدوم»

 سوء ولُْبح، خارجٌن عن طاعة هللا.
ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  وآتٌنا لوًطا النبوة وفصل  [، أي:"2ٗ}َولُوًطا آتَ

 .(٘)بٌن الخصوم وعلًما بؤمر هللا ودٌنه"المضاء 
 .(ٙ)النبوة فٌها الحكم والعلم" لال ٌحٌى:" 
وآتٌنا لوطا حكما، وهو فصل المضاء بٌن الخصوم، وآتٌناه أٌضا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)علما بؤمر دٌنه، وما ٌجب علٌه هلل من فرابضه"

َناهُ ِمَن اْلَمْرٌَِة الَّ لوله تعالى:  ٌْ ونجٌناه  [، أي:"2ٗتًِ َكاَنْت تَْعَمُل اْلَخَبابَِث{ ]األنبٌاء : }َونَجَّ

 .(1)التً كان ٌعمل أهلها الخبابث"« سدوم»من لرٌته 
ٌمول: ونجٌناه من عذابنا الذي أحللناه بؤهل المرٌة التً كانت تعمل لال الطبري:  

التً ٌعملونها: إتٌان التً كان لوط بعث إلى أهلها، وكانت الخبابث  الخبابث، وهً لرٌة سدوم
الذكران فً أدبارهم، وخذفهم الناس، وتضارطهم فً أندٌتهم، مع أشٌاء أخر كانوا ٌعملونها من 

 .(5)المنكر، فؤخرجه هللا حٌن أراد إهبلكهم إلى الشام"
ٌعنً: أن أهلها كانوا ٌعملون الخبابث، وكانوا مما ٌعملون إتٌانهم الرجال  لال ٌحٌى:" 

 .(ٓٔ)فً أدبارهم"
المرٌة: هً سدوم، وأما الخبابث لٌل: إتٌانهم الذكور، وٌمال هو:  لال السمعانً:" 

 .(ٔٔ)التضارط فً األندٌة"
أخرجهم هللا، ٌعنً لوطا وابنتٌه زٌثا وزعرثا إلى الشام حٌن أراد إهبلن  لال السدي:" 

 .(ٕٔ)لومه"

إنهم كانوا بسبب  [، أي:"2ٌٗاء : }ِإنَُّهْم َكانُوا لَْوَم َسْوٍء فَاِسِمٌَن{ ]األنبلوله تعالى: 

 .(ٖٔ)الخبابث والمنكرات التً ٌؤتونها أهل سوء ولُْبح، خارجٌن عن طاعة هللا"
                                                             

 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٖٓٙ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (ٖ)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٙ/ٌٔحٌى بن سبلم:تفسٌر  (ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: مشركٌن، والشرن أعظم الفسك" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)"مخالفٌن أمر هللا، خارجٌن عن طاعته وما ٌرضى من العمل لال الطبري:ٌعنً:" 
 

 المرآن
اِلِحٌَن )}َوأَْدَخْلنَاهُ فِ   [6٘({ ]اْلنبٌاء : 6ً٘ َرْحَمتِنَا إِنَّهُ ِمَن الصَّ

 التفسٌر:
ا حلَّ بمومه; ألنه كان من الذٌن ٌعملون بطاعة  وأتمَّ هللا علٌه النعمة فؤدخله فً رحمته بإنجابه ممَّ

 هللا.
لٌه النعمة فؤدخله فً وأتمَّ هللا ع [، أي:"2٘}َوأَْدَخْلنَاهُ فًِ َرْحَمتِنَا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

ا حلَّ بمومه"  .(ٖ)رحمته بإنجابه ممَّ
ٌْه{  : -عز وجل -ٌعنً نعمتنا وهً النبوة كموله لال مماتل:"  }إِْن هَُو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمَنا َعلَ

 .(ٗ)[، بالنبوة"5٘]الزخرؾ : 
من العذاب وأدخلنا لوطا فً رحمتنا بإنجابنا إٌاه ما أحللنا بمومه  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(٘)والببلء وإنماذناه منه"
 .(ٙ)"ٌعنً: لوطا، ورحمتنا هاهنا: الجنة لال ٌحٌى:" 
ٌعنً: أكرمنا لوطا علٌه السبلم فً الدنٌا بطاعتنا وفً اآلخرة  لال أبو اللٌث:" 
 .(2)بالجنة"

 .(1)وجعلناه فى جملة من ٌستحمون رحمتنا ولطفنا، بإدخاله جنتنا" لال المراؼً:أي:" 
لال هللا عز وجل للجنة: أنت رحمتى، أرحم بن من أشاء من »فى الحدٌث الصحٌح: و 

 .(5)«عبادى
 .(ٓٔ)"لوله: "}وأدخلناه فً رحمت{، لال: فً اإلسبلمروي عن ابن زٌد،  

اِلِحٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  إنه كان من الذٌن ٌعملون بطاعة [، أي:"2٘}إِنَّهُ ِمَن الصَّ
 .(ٔٔ)"هللا

ٌمول: إن لوطا من الذٌن كانوا ٌعملون بطاعتنا، وٌنتهون إلى أمرنا  لطبري:"لال ا 
 .(ٕٔ)ونهٌنا وال ٌعصوننا"

 .(ٖٔ)أي: من المرسلٌن" لال أبو اللٌث:" 
 .(ٗٔ)"الصالحون أهل الجنة لال ٌحٌى:" 
 

 المرآن
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ   [6ٙ({ ]اْلنبٌاء : 6ِٙمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم ) }َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمْن لَْبُل فَاْستََجْبنَا لَهُ فَنَجَّ

                                                             

 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .12/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٗ٘/2ٔتفسٌر المراؼً: (1)
(5) . 
 .2ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .21٘ٗ/2انظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖٔ)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)



ٔ21 
 

 التفسٌر:
نوحا حٌن نادى ربه ِمن لبلن وِمن لبل إبراهٌم ولوط، فاستجبنا له  -أٌها الرسول  -واذكر 

 دعاءه، فنجٌناه وأهله المإمنٌن به من الؽم الشدٌد.
 -أٌها الرسول  -واذكر  ي:"[، أ2ٙ}َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمْن لَْبُل{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٔ)نوحا حٌن نادى ربه ِمن لبلن وِمن لبل إبراهٌم ولوط"
واذكر ٌا دمحم نوحا إذ نادى ربه من لبلن، ومن لبل إبراهٌم ولوط، وسؤلنا  لال الطبري:" 

أن نهلن لومه الذٌن كذبوا هللا فٌما توعدهم به من وعٌده، وكذبوا نوحا فٌما أتاهم به من الحك 
 .(ٕ)[ "ٕٙ}َلَاَل نُوٌح َرّبِ اَل تََذْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِرٌَن َدٌَّاًرا{ ]نوح :  ند ربه:من ع

ٌعنً: واذكر نوحا علٌه السبلم إذ دعا على لومه من لبل إبراهٌم  لال أبو اللٌث:" 
 .(ٖ)وإسحاق علٌهما السبلم"

 .(ٗ)["ٓٔفَاْنتَِصْر{ ]الممر : }أَنًِّ َمْؽلُوٌب  وكان نداإه حٌن لال: لال مماتل:" 

 .(٘)فاستجبنا له دعاءه" [، أي:"2ٙ}فَاْستََجْبَنا لَهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
َناهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌْ فنجٌناه وأهله  [، أي:"2ٙ}فَنَجَّ

 .(ٙ)المإمنٌن به من الؽم الشدٌد"
الكرب »أهل اإلٌمان من ولده وحبلبلهم، ٌعنً بـ«: أهل»ٌعنً: بـ"لال الطبري: 

 .(2)العذاب الذي أحل بالمكذبٌن من الطوفان والؽرق، والكرب: شدة الؽم"«: العظٌم
 .(1)ٌعنً: الهول الشدٌد، ٌعنً: الؽرق" لال مماتل:" 
ول الشدٌد لال الماترٌدي:" لال عامة أهل التؤوٌل: }من الكرب العظٌم{ هو الؽرق واله 

الذي كان به، وجابز أن ٌكون }من الكرب العظٌم{: هو ما لاسى من لومه ولمً منهم بدعابه 
إٌاهم إلى دٌن هللا فً تسعمابة وخمسٌن عاما، وما كانوا ٌسخرون به وٌإذونه من أنواع األذى; 

جاه من ذلن كموله: )إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم(، ونحو ذلن من األذى الذي لاساه منهم، فؤن
 .(5)الكرب، وهللا أعلم"

ِه اْلمَْوُل  {،َوأَْهلَهُ لال ابن كثٌر:"}  ٌْ أي : الذٌن آمنوا به كما لال :}َوأَْهلََن إاِل َمْن َسبََك َعلَ
[، لوله : } ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم { أي : من الشدة َٓٗوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إاِل لَِلٌٌل { ]هود : 

ذٌب واألذى ، فإنه لبث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاًما ٌدعوهم إلى هللا عز وجل ، فلم ٌإمن والتك
به منهم إال الملٌل ، وكانوا ٌمصدون ألذاه وٌتواصون لرنًا بعد لرن ، وجٌبل بعد جٌل على 

خبلفه"
(ٔٓ)

. 
 .(ٔٔ)«"أهله:»لال الجصاص:" سمى أتباعه فً دٌنه  
 

 المرآن
({ 66مَْوِم الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا إِنَُّهْم َكانُوا لَْوَم َسْوٍء فَؤَْغَرْلنَاهُْم أَْجَمِعٌَن )}َونََصْرنَاهُ ِمَن الْ 
 [66]اْلنبٌاء : 

                                                             

 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .12/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗٗ-2ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .12/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔٙ/2تؤوٌبلت أهل السنة: (5)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .55ٔ/ٖأحكام المرآن: (ٔٔ)
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 التفسٌر:
ونصرناه ِمن كٌد الموم الذٌن كذَّبوا بآٌاتنا الدالة على صدله، إنهم كانوا أهل لُْبح، فؤؼرلناهم 

 بالطوفان أجمعٌن.
ونصرناه ِمن  [، أي:"22َونََصْرنَاهُ ِمَن اْلمَْوِم الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتَِنا{ ]األنبٌاء : }لوله تعالى: 

 .(ٔ)كٌد الموم الذٌن كذَّبوا بآٌاتنا الدالة على صدله"

ٌمول: ونصرنا نوحا على الموم الذٌن كذبوا بحججنا وأدلتنا، فؤنجٌناه  لال الطبري:" 
 .(ٕ)منهم"

 .(ٖ): منعناه وحفظناه"أي لال السمعانً:" 
 .(ٗ)"منعناه، }من الموم الذٌن كذبوا بآٌاتنا{ أن ٌصلوا إلٌه بسوء لال البؽوي:أي: " 
 .(٘)إنهم كانوا أهل لُْبح" [، أي:"22}إِنَُّهْم َكانُوا لَْوَم َسْوٍء{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)ٌعنً: كفارا" لال أبو اللٌث:" 

فؤؼرلناهم بالطوفان  [، أي:"22اهُْم أَْجَمِعٌَن{ ]األنبٌاء : }فَؤَْؼَرْلنَلوله تعالى: 

 .(2)أجمعٌن"

إن لوم نوح الذٌن كذبوا بآٌاتنا كانوا لوم سوء، ٌسٌبون األعمال،  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(1)فٌعصون هللا وٌخالفون أمره"
 .(5)ٌعنً: الصؽٌر والكبٌر فلم ٌبك منهم أحد إال هلن بالطوفان" لال أبو اللٌث:" 
أي : أهلكهم هللا بعامة ، ولم ٌُْبِك على وجه األرض منهم أحًدا ; إذ  دعا  لال ابن كثٌر:" 

علٌهم نبٌهم "
(ٔٓ)

. 
 [:66-6ٖفوائد اآلٌات:]

 فضل الدعوة إلى هللا تعالى وشرؾ المابمٌن بها. -ٔ
 فضل إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة وفعل الخٌرات. -ٕ
 ه وصالحً عباده بعبادتهم، وخشوعهم له.ثناء هللا تعالى على أولٌاب -ٖ
 الخبث إذا كثر فً األمة استوجبت الهبلن والدمار. -ٗ
 التندٌد بالفسك والتحذٌر من عوالبه فإنها مدمرة والعٌاذ باهلل. -٘
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة وتؤكٌدها إذ مثل هذا المصص ال ٌتؤتى إال لمن ٌوحى إلٌه. -ٙ
 

 المرآن
({ 66ٌَْماَن إِْذ ٌَْحُكَماِن ِفً اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فٌِِه َغنَُم اْلمَْوِم َوكُنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدٌَن )}َوَداُووَد َوسُلَ 
 [66]اْلنبٌاء : 

 التفسٌر:
نبً هللا داود وابنه سلٌمان، إذ ٌحكمان فً لضٌة عَرَضها خصمان،  -أٌها الرسول  -واذكر 

انتشرت فٌه لٌبل فؤتلفت الزرع، فحكم داود بؤن تكون َعَدت ؼنم أحدهما على زرع اآلخر، و
 الؽنم لصاحب الزرع مْلًكا بما أتلفته، فمٌمتهما سواء، وكنَّا لحكمهم شاهدٌن لم ٌَِؽْب عنا.

                                                             

 .1ٕٖر:التفسٌر المٌس (ٔ)
 .2ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٖٔ/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٗ/ٕبحر العلوم: (5)
 .ٖٗ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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َماَن إِْذ ٌَْحكَُماِن فًِ اْلَحْرِث{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌْ واذكر  [، أي:"21}َوَداُووَد َوسُلَ
 .(ٔ)"ٌحكمان فً شؤن الزرعلصة داود وسلٌمان حٌن 

 وفً نوع الحرث، لوالن: 
 .(ٗ)، وشرٌح(ٖ)، ومسروق(ٕ)أحدهما: أنه كان عنبا، لاله ابن مسعود

 .(٘)لال ابن مسعود:" كرم لد أنبت عنالٌده" 
 .(ٙ)الثانً: كان زرعا، لاله لتادة

 .(2)ذكر لنا أن ؼنم الموم ولعت فً زرع لٌبل" لال لتادة:" 
 .(1)الحرث نبتا"كان  لال مرة:" 
الحرث: إنما هو حرث األرض، وجابز أن ٌكون ذلن كان زرعا، وجابز لال الطبري:" 

 .(5)أن ٌكون ؼرسا، وؼٌر ضابر الجهل بؤي ذلن كان"

ولت رعت فٌه ؼنم الموم  [، أي:"21}إِْذ نَفََشْت فٌِِه َؼنَُم اْلمَْوِم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"لٌبلً فؤفسدته

ٌمول: حٌن دخلت فً هذا الحرث ؼنم الموم اآلخرٌن من ؼٌر أهل  لطبري:"لال ا 
 .(ٔٔ)الحرث لٌبل فرعته أو أفسدته"

 .(ٕٔ)عن ابن عباس، لوله: "}إذ نفشت فٌه ؼنم الموم{، لال: رعت" 
 .(ٖٔ)النفش: الرعٌة تحت اللٌل" لال ابن إسحاق:" 
 .(ٗٔ)النفش باللٌل، والهمل بالنهار" لال لتادة:" 

وكنا مطَّلعٌن على حكم كٍل  [، أي:"21}َوكُنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدٌَن{ ]األنبٌاء : تعالى:لوله  
 .(٘ٔ)"منهما عالمٌن به

ٌمول: وكنا لحكم داود وسلٌمان والموم الذٌن حكما بٌنهم فٌما أفسدت ؼنم  لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)ٌب عنا علمه"أهل الؽنم من حرث أهل الحرث، شاهدٌن ال ٌخفى علٌنا منه شًء، وال ٌؽ

ٌمول: كنا لما حكما شاهدٌن، وذلن أن رجلٌن دخبل على داود، أحدهما  لال ابن عباس:" 
صاحب حرث واآلخر صاحب ؼنم، فمال صاحب الحرث: إن هذا أرسل ؼنمه فً حرثً، فلم 
ٌبك من حرثً شٌبا، فمال له داود: اذهب فإن الؽنم كلها لن، فمضى بذلن داود، ومر صاحب 

بسلٌمان، فؤخبره بالذي لضى به داود، فدخل سلٌمان على داود فماال ٌا نبً هللا إن المضاء الؽنم 
سوى الذي لضٌت، فمال: كٌؾ؟ لال سلٌمان: إن الحرث ال ٌخفى على صاحبه ما ٌخرج منه فً 
كل عام، فله من صاحب الؽنم أن ٌبٌع من أوالدها وأصوافها وأشعارها حتى ٌستوفً ثمن 

                                                             

 .ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٗٗ/1ٔظر: تفسٌر الطبري:ان (ٕ)
 .2٘ٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٗ/1ٔانظر: الطبري: (ٗ)
 .2ٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٗٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .2ٗٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .2٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .21ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .21ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 . 22ٗ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗٔ)
 .ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .2٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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نم لها نسل فً كل عام، فمال داود: لد أصبت، المضاء كما لضٌت، ففهمها هللا الحرث، فإن الؽ
 .(ٔ)سلٌمان"
 

 المرآن
ٌْرَ  ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَاَل ٌَُسبِّْحَن َوالطَّ ٌْنَا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ ٌَْماَن َوكُالًّ آتَ ْمنَاَها سُلَ  َوكُنَّا }فَفَهَّ

 [66({ ]اْلنبٌاء : 66فَاِعِلٌَن )
 التفسٌر:

منا سلٌمان مراعاة مصلحة الطرفٌن مع العدل، فحكم على صاحب الؽنم بإصبلح الزرع  فَفَهَّ
التالؾ فً فترة ٌستفٌد فٌها صاحب الزرع بمنافع الؽنم من لبن وصوؾ ونحوهما، ثم تعود الؽنم 

 من داود إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه; لمساواة لٌمة ما تلؾ من الزرع لمنفعة الؽنم، وكبل
وسلٌمان أعطٌناه حكًما وعلًما، ومننَّا على داود بتطوٌع الجبال تسبِّح معه إذا سبَّح، وكذلن الطٌر 

 تسبِّح، وكنا فاعلٌن ذلن.
ٌَْماَن{ ]األنبٌاء :   ْمنَاَها ُسلَ علمنا وألهمنا سلٌمان الحكم فً  [، أي:"25لوله تعالى:}فَفَهَّ
 .(ٕ)"المضٌة

 .(ٖ)دون داود"« سلٌمان»ففهمنا المضٌة فً ذلن ٌمول:  لال الطبري:" 
فمضى داود بالؽنم لصاحب الكرم، فمال سلٌمان ؼٌر هذا ٌا نبً هللا،  لال ابن مسعود:" 

لال: وما ذان؟ لال: ٌدفع الكرم إلى صاحب الؽنم فٌموم علٌه حتى ٌعود كما كان، وتدفع الؽنم 
ما كان دفعت الكرم إلى صاحبه، ودفعت إلى صاحب الكرم فٌصٌب منها، حتى إذا كان الكرم ك

 .(ٗ)الؽنم إلى صاحبها، فذلن لوله: }ففهمناها سلٌمان{"
لضى داود بالؽنم ألصحاب الحرث، فخرج الرعاة معهم الكبلب، فمال  لال ابن عباس:" 

سلٌمان: كٌؾ لضى بٌنكم؟ فؤخبروه، فمال: لو وافٌت أمركم لمضٌت بؽٌر هذا، فؤخبر بذلن داود، 
مال: كٌؾ تمضً بٌنهم؟ لال: أدفع الؽنم إلى أصحاب الحرث، فٌكون لهم أوالدها وألبانها فدعاه ف

وسبلإها ومنافعها، وٌبذر أصحاب الؽنم ألهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلػ الحرث الذي كان 
 .(٘)علٌه، أخذ أصحاب الحرث الحرث، وردوا الؽنم إلى أصحابها"

بالحرث، وحكم سلٌمان بجزة الؽنم وألبانها ألهل  أعطاهم داود رلاب الؽنم لال مجاهد:" 
الحرث، وعلٌهم رعاٌتها على أهل الحرث، وٌحرث لهم أهل الؽنم حتى ٌكون الحرث كهٌبته 

 .(ٙ)ٌوم أكل، ثم ٌدفعونه إلى أهله وٌؤخذون ؼنمهم"
انفلت ؼنم رجل على حرث رجل فؤكلته، فجاء إلى داود، فمضى فٌها  لال ابن زٌد:" 

احب الحرث بما أكلت، وكؤنه رأى أنه وجه ذلن، فمروا بسلٌمان، فمال: ما لضى بٌنكم بالؽنم لص
نبً هللا؟ فؤخبروه، فمال: أال ألضً بٌنكما عسى أن ترضٌا به؟ فماال نعم. فمال: أما أنت ٌا 
صاحب الحرث، فخذ ؼنم هذا الرجل فكن فٌها كما كان صاحبها، أصب من لبنها وعارضتها 

ٌصٌب، وأحرث أنت ٌا صاحب الؽنم حرث هذا الرجل، حتى إذا كان حرثه  وكذا وكذا ما كان
مثله لٌلة نفشت فٌه ؼنمن، فؤعطه حرثه، وخذ ؼنمن، فذلن لول هللا تبارن وتعالى }وداود 
وسلٌمان إذ ٌحكمان فً الحرث إذ نفشت فٌه ؼنم الموم{، ولرأ حتى بلػ لوله: }وكبل آتٌنا حكما 

 .(2)وعلما{"

                                                             

 .2ٙٗ-2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
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ان النفش لٌبل وكان الحرث كرما، لال: فجعل داود الؽنم لصاحب الكرم، ك لال شرٌح:" 
لال: فمال سلٌمان: إن صاحب الكرم لد بمً له أصل أرضه وأصل كرمه، فاجعل له أصوافها 

 .(ٔ)وألبانها! لال: فهو لول هللا :}ففهمناها سلٌمان{"
لطعت ؼزال لً،  عن عامر، لال: "جاء رجبلن إلى شرٌح، فمال أحدهما: إن شٌاه هذا 

فمال شرٌح: نهارا أم لٌبل؟ لال: إن كان نهارا فمد برئ صاحب الشٌاه، وإن كان لٌبل فمد ضمن، 
ثم لرأ :}وداود وسلٌمان إذ ٌحكمان فً الحرث إذ نفشت فٌه ؼنم الموم{، لال: كان النفش 

 .(ٕ)لٌبل"
سدته، فرفع ذلن دخلت نالة للبراء بن عازب حابطا لبعض األنصار فؤفلال ابن مسعود:" 

إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: }إذ نفشت فٌه ؼنم الموم{، فمضى على البراء بما أفسدته النالة، ولال 
 .(ٖ)على أصحاب الماشٌة حفظ الماشٌة باللٌل، وعلى أصحاب الحوابط حفظ حٌطانهم بالنهار"

َنا ُحْكًما َوِعْلًما{ ]األ  ٌْ وكبًل من داود وسلٌمان  [، أي:"25نبٌاء : لوله تعالى:}َوكُبلًّ آتَ
 .(ٗ)"أعطٌناه الحكمة والعلم الواسع مع النبوة

ٌمول: وكلهم من داود وسلٌمان والرسل الذٌن ذكرهم فً أول هذه السورة  لال الطبري:" 
 .(٘)}آتٌنا حكما{ وهو النبوة، }وعلما{: ٌعنً وعلما بؤحكام هللا"

 .(ٙ)به سلٌمان، ولم ٌعنؾ هللا داود فً حكمه"كان الحكم بما لضى  لال الحسن:" 
عن حمٌد ; أن إٌاس بن معاوٌة لما استمضى أتاه الحسن فبكى ، لال  ما ٌبكٌن ؟ لال  ٌا  

أبا سعٌد ، بلؽنً أن المضاة : رجل اجتهد فؤخطؤ ، فهو فً النار ، ورجل مال به الهوى فهو فً 
الحسن البصري : إن فٌما لص هللا من نبؤ داود النار ، ورجل اجتهد فؤصاب فهو فً الجنة. فمال 

وسلٌمان ، علٌهما السبلم ، واألنبٌاء حكًما ٌرد لول هإالء الناس عن لولهم ، لال هللا تعالى : } 
َماَن إِْذ ٌَْحُكَماِن فًِ اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فٌِِه َؼنَُم اْلمَْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهدِ  ٌْ ٌَن { فؤثنى هللا على َوَداُوَد َوُسلَ

: إن هللا اتخذ على الحكماء ثبلثًا : ال ٌشترون به  -ٌعنً : الحسن  -سلٌمان ولم ٌذم داود. ثم لال 
ثمنًا للٌبل وال ٌتبعون فٌه الهوى ، وال ٌخشون فٌه أحًدا ، ثم تبل } ٌَا َداُوُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ 

ٌَْن النَّ  ِ )األْرِض فَاْحُكْم بَ َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن عَْن َسبٌِِل َّللاَّ [ ولال : } ٕٙ( { ]ص : ٘اِس بِاْلَحّكِ َوال تَت
[ ، ولال } َوال تَْشتَُروا بِآٌَاتًِ ثََمنًا لَِلٌبل { ] المابدة : ٗٗفَبل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن { ] المابدة : 

ٗٗ.] 
السبلم ، فكلهم معصومون ُمإٌَّدون من هللا عز وجل.  : أما األنبٌاء ، علٌهم -ابن كثٌر-للت

وهذا مما ال خبلؾ  فٌه بٌن العلماء المحممٌن من السلؾ والخلؾ ، وأما من سواهم فمد ثبت فً 

إذا اجتهد الحاكم فؤصاب »صحٌح البخاري ، عن عمرو بن العاص أنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

فهذا الحدٌث ٌرد نصا ما توهمه "إٌاس" من أن  ، (2)«تهد فؤخطؤ  فله أجرفله أجران ، وإذا اج
 الماضً إذا اجتهد فؤخطؤ فهو فً النار ، وهللا أعلم.

المضاة ثبلثة : لاض فً الجنة ، ولاضٌان فً النار : رجل علم الحك »وفً السنن : 
ورجل علم الحك  ولضى به فهو فً الجنة ، ورجل حكم بٌن الناس على جهل فهو فً النار ،

(1)«ولضى بخبلفه ، فهو فً النار
. 

ولرٌب من هذه المصة المذكورة فً المرآن ما رواه اإلمام أحمد فً مسنده ... عن األعرج 

بٌنما امرأتان معهما ابنان لهما ، جاء الذبب فؤخذ أحد »، عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

                                                             

 .22ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .22ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .25ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2٘ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .25ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .(2ٖٕ٘صحٌح البخاري برلم )(2)
 .(ٖٕ٘ٔ( وسنن ابن ماجه برلم )5ٕٕ٘( وسنن النسابً الكبرى برلم )2ٖٖ٘سنن أبً داود برلم )(1)
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إلى داود ، فمضى به للكبرى ، فخرجتا. فدعاهما سلٌمان فمال : هاتوا السكٌن االبنٌن ، فتحاكمتا 

(ٔ)«أشمه بٌنهما ، فمالت الصؽرى : ٌرحمن هللا هو ابنها ، ال تَُشمه ، فمضى به للصؽرى
"

(ٕ). 

َر{ ]األنبٌاء :   ٌْ ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَاَل ٌَُسبِّْحَن َوالطَّ ومننَّا  [، أي:"25لوله تعالى:}َوَسخَّ

 .(ٖ)على داود بتطوٌع الجبال تسبِّح معه إذا سبَّح، وكذلن الطٌر تسبِّح"
 .(ٗ)وسخرنا مع داود الجبال، والطٌر ٌسبحن معه إذا سبح" لال الطبري:" 
 .(٘)أي: ٌصلٌن مع داود إذا صلى" لال لتادة:" 
م به تمؾ الطٌر فً وذلن لطٌب صوته بتبلوة كتابه الزبور، وكان إذا تََرنَّ  لال ابن كثٌر:" 

ا َمرَّ النبً ملسو هيلع هللا ىلص على أبً موسى األشعري ،  الهواء ، فتجاوبه ، وتَرد علٌه الجبال تؤوٌبًا ; ولهذا لمَّ
وهو ٌتلو المرآن من اللٌل ، وكان له صوت طٌب جًدا ، فولؾ واستمع لمراءته ، ولال : "لمد أوتً 

  ، لو علمت أنن تسمع لحبرته لن تحبًٌرا.هذا مزامٌر آل داود". لال ٌا رسول هللا
ولال أبو عثمان النهدي : ما سمعت صوت َصْنج وال بربط وال مزمار مثل صوت أبً 

 .(2)"(ٙ)«لمد أوتً مزماًرا من مزامٌر آل داود»موسى رضً هللا عنه ، ومع هذا لال :
 .(1)«ٌا أبا موسى لمد أوتٌت مزمارا من مزامٌر آل داود» وفً رواٌة:

 .(5)"وكنا لادرٌن على فعل ذلن [، أي:"25وله تعالى:}َوكُنَّا فَاِعِلٌَن{ ]األنبٌاء : ل
ٌمول: وكنا لد لضٌنا أنا فاعلو ذلن، ومسخرو الجبال والطٌر فً أم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)الكتاب مع داود علٌه الصبلة والسبلم "
ٌَْماَن إِْذ ٌَْحكَُماِن فًِ : "لال هللا تبارن وتعالى: }َوَدا-رحمه هللا-لال الشافعً   ُووَد َوسُلَ

َنا ُحْكًما 21اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فٌِِه َؼنَُم اْلمَْوِم َوكُنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدٌَن ) ٌْ ٌَْماَن َوكُبلًّ آتَ ْمنَاَها سُلَ ( فَفَهَّ
 م لد هلكوا.({اآلٌتان، لال الحسن بن أبً الحسن: لوال هذه اآلٌة لرأٌت أن الحكا25َوِعْلًما)

 .(ٔٔ)ولكن هللا حمد هذا لصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده"
 

 المرآن
 [6ٓ({ ]اْلنبٌاء : 6ٓ}َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَكُْم ِلتُْحِصنَكُْم ِمْن بَؤِْسكُْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن )

 التفسٌر:
ل حركة  واختصَّ هللا داود علٌه السبلم بؤن علَّمه صناعة الدروع ٌعملها ِحلَمًا متشابكة، تسّهِ

الجسم; لتحمً المحاربٌن ِمن َوْلع السبلح فٌهم، فهل أنتم شاكرون نعمة هللا علٌكم حٌث أجراها 
 على ٌد عبده داود؟

الدروع  وعلمنا داود صنع [، أي:"1ٓ}َوَعلَّْمَناهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَكُْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"د لهبإاِلنِة الحدٌ

                                                             

 .(ٕٕٖ/ٕالمسند )(ٔ)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .25ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٗ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .«لمد أوتى أبو موسى مزمارا من مزامٌر آل داود» الحدٌث: (ٙ)

 ( .1ٕ٘/ٔ( ، وأبو نعٌم فى الحلٌة )ٕٖ/ٖكره الحكٌم )حدٌث أنس: ذ
 ( .55ٖ2ٕ، رلم 1ٔٔ/ٙحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه ابن أبى شٌبة )

 .1ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 ( ولال: ؼرٌب.1ٖ٘٘، رلم 5ٖٙ/٘( ، والترمذى )2ٙٔٗ، رلم 5ٕ٘ٔ/ٗأخرجه البخارى )(1)

 "لمد أوتى هذا من مزامٌر آل داود".وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "إن عبد هللا بن لٌس"، 
 .ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .25ٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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اللبوس عند العرب: السبلح كله، درعا كان أو جوشنا أو سٌفا أو رمحا،  لال الطبري:" 
 :(ٔ)ٌدل على ذلن لول الهذلً

 ومعً لبوس للبٌس كؤنه ... روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
 .(ٕ)وإنما ٌصؾ بذلن رمحا، وأما فً هذا الموضع فإن أهل التؤوٌل لالوا: عنى الدروع"

 .(ٖ)كانت لبل داود صفابح، لال: وكان أول من صنع هذا الحلك وسرد داود" لال لتادة:" 

لتمٌكم فً المتال شٌر  [، أي:"1ٓ}ِلتُْحِصنَكُْم ِمْن بَؤِْسكُْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"األعداء

 .(٘)بالٌاء، بمعنى: لٌحصنكم اللبوس من بؤسكم« لٌحصنكم» ولرئ: 

فهل أنتم شاكرون نعمة هللا علٌكم  [، أي:"1َٓشاِكُروَن{ ]األنبٌاء :  }فََهْل أَْنتُمْ لوله تعالى: 

 .(ٙ)حٌث أجراها على ٌد عبده داود؟"
 .(2)"أي : نعم هللا علٌكم ، لما ألهم به عبده داود ، فعلمه ذلن من أجلكم لال ابن كثٌر:" 
ما علمكم من ٌمول: فهل أنتم أٌها الناس شاكرو هللا على نعمته علٌكم ب لال الطبري:" 

 .(1)صنعة اللبوس المحصن فً الحرب وؼٌر ذلن من نعمه علٌكم، ٌمول: فاشكرونً على ذلن"
 .(5)"استفهاٌم ٌراد به األمر، أي: اشكروا هللا على ما أنعم به علٌكم لال الصابونً:" 
 

 المرآن
ٌَح َعاِصفَةً تَْجِري بِؤَْمِرِه إِلَى اْْلَْرِض الَّ  ٌَْماَن الّرِ ٍء َعاِلِمٌَن }َوِلسُلَ ًْ تًِ بَاَرْكنَا فٌَِها َوكُنَّا بِكُّلِ َش

 [6ٔ({ ]اْلنبٌاء : 6ٔ)
 التفسٌر:

رنا لسلٌمان الرٌح شدٌدة الهبوب تحمله وَمن معه، تجري بؤمره إلى أرض  « بٌت الممدس»وسخَّ
 التً باركنا فٌها بالخٌرات الكثٌرة، ولد أحاط علمنا بجمٌع األشٌاء.« الشام»بـ 

ٌَح َعاِصفَةً{ ]األنبٌاء : عالى:لوله ت  َماَن الّرِ ٌْ رنا لسلٌمان الرٌح  [، أي:"1ٔ}َوِلسُلَ وسخَّ

 .(ٓٔ)شدٌدة الهبوب تحمله وَمن معه"
أي : وسخرنا لسلٌمان الرٌح العاصفة" لال ابن كثٌر:" 

(ٔٔ)
. 

 .(ٕٔ)عصوفها: شدة هبوبها" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)عاصفة شدٌدة" لال ابن زٌد:" 
على ابتداء الخبر عن « سلٌمان»رفعا بالكبلم فً « الرٌح»رحمن األعرج: عبد اللرأ  

 .(ٗٔ)أن لسلٌمان الرٌح
كان ٌُوَضع لسلٌمان ستمابة ألؾ كرسً ، فٌجلس مما ٌلٌه مإمنو لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٔ)"اإلنس ، ثم ٌجلس من ورابهم مإمنو الجن ، ثم ٌؤمر الطٌر فتظلهم ، ثم ٌؤمر الرٌح فتحمله ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             

 .البٌت فً )اللسان: لبس((ٔ)
 .1ٓٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٓٗ/1ٔ: تفسٌر الطبري:انظر (٘)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌْد بن عمٌر : كان سلٌمان ٌؤمر الرٌح ، فتجتَمع كالطَّود العظٌم ،   ولال عبد هللا بن ُعبَ
كالجبل ، ثم ٌؤمر بفراشه فٌوضع على أعلى مكان منها ، ثم ٌدعو بفََرس من ذوات األجنحة ، 

ء ، وهو مطؤطا فترتفع حتى تصعد على فراشه ، ثم ٌؤمر الرٌح فترتفع به ُكل َشَرؾ دون السما
رأسه ، ما ٌلتفت ٌمٌنا وال شماال تعظًٌما هلل عز وجل ، وشكًرا لما ٌعلم من صؽر ما هو فٌه فً ملن 

 .(ٕ)"هللا تعالى حتى تضعه  الرٌح حٌث شاء أن تضعه

 تجري [، أي:"1ٔ}تَْجِري ِبؤَْمِرِه إِلَى اأْلَْرِض الَِّتً بَاَرْكنَا فٌَِها{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)التً باركنا فٌها بالخٌرات الكثٌرة"« الشام»بـ « بٌت الممدس»بؤمره إلى أرض 
ٌمول: تجري الرٌح بؤمر سلٌمان إلى الشام، وذلن أنها كانت تجري  لال الطبري:" 

 .(ٗ)بسلٌمان وأصحابه إلى حٌث شاء سلٌمان، ثم تعود به إلى منزله بالشام"
ط من خشب ، ٌوضع علٌه كل ما ٌحتاج إلٌه من أمور وذلن أنه كان له بسا لال ابن كثٌر:" 

المملكة ، والخٌل والجمال والخٌام والجند ، ثم ٌؤمر الرٌح أن تحمله فتدخل تحته ، ثم تحمله فترفعه 
وتسٌر به ، وتظله الطٌر من الحر ، إلى حٌث ٌشاء من األرض ، فٌنزل وتوضع آالته وخشبه، لال 

ْرنَا لَ  ٌُْث أََصاَب { ]ص : هللا تعالى : } فََسخَّ ٌَح تَْجِري بِؤَْمِرِه ُرَخاًء َح َها َشْهٌر ٖٙهُ الّرِ [ ، ولال } ُؼُدوُّ

["َٕٔوَرَواُحَها َشْهٌر { ]سبؤ : 
(٘)

. 
 .(ٙ)}تجري بؤمره إلى األرض التً باركنا فٌها{، لال: الشام" عن ابن زٌد:" 
اده على ذلن أن سخر له ورث هللا سلٌمان داود، فورثه نبوته وملكه وز لال لتادة:" 

 .(2)الرٌح والشٌاطٌن"
كان سلٌمان إذا خرج إلى مجلسه عكفت علٌه الطٌر، ولام له الجن واإلنس  لال وهب:" 

حتى ٌجلس إلى سرٌره، وكان امرءا ؼزاء، للما ٌمعد عن الؽزو، وال ٌسمع فً ناحٌة من 
ؽزو، أمر بعسكره فضرب له األرض بملن إال أتاه حتى ٌذله، وكان فٌما ٌزعمون إذا أراد ال

بخشب، ثم نصب له على الخشب، ثم حمل علٌه الناس والدواب وآلة الحرب كلها، حتى إذا حمل 
معه ما ٌرٌد أمر العاصؾ من الرٌح، فدخلت تحت ذلن الخشب فاحتملته، حتى إذا استملت أمر 

عز وجل }فسخرنا الرخاء، فمدته شهرا فً روحته، وشهرا فً ؼدوته إلى حٌث أراد، ٌمول هللا 
ولسلٌمان الرٌح ؼدوها شهر ورواحها شهر{،  له الرٌح تجري بؤمره رخاء حٌث أصاب لال

لال: فذكر لً أن منزال بناحٌة دجلة مكتوب فٌه كتاب كتبه بعض صحابة سلٌمان، إما من الجن 
راحلون  وإما من اإلنس، نحن نزلناه وما بنٌناه، ومبنٌا وجدناه، ؼدونا من إصطخر فملناه، ونحن

 . (1)"منه إن شاء هللا لابلون الشام
ٍء َعاِلِمٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ًْ ولد أحاط علمنا بجمٌع  [، أي:"1ٔ}َوكُنَّا بِكُّلِ َش

 .(5)األشٌاء"
ٌمول: وكنا عالمٌن بؤن فعلنا ما فعلنا لسلٌمان من تسخٌرنا له، وإعطابنا  لال الطبري:" 

الخلك، فعلى علم منا بموضع ما فعلنا به من ذلن فعلنا، ونحن  ما أعطٌناه من الملن وصبلح
 .(ٓٔ)عالمون بكل شًء ال ٌخفى علٌنا منه شًء"

 
 المرآن

                                                                                                                                                                              

 .1ٖ٘/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٕٗ:1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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({ ]اْلنبٌاء : 6ٕ}َوِمَن الشٌََّاِطٌِن َمْن ٌَغُوُصوَن لَهُ َوٌَْعَملُوَن َعَماًل ُدوَن ذَِلَن َوكُنَّا لَُهْم َحافِِظٌَن )
6ٕ] 

 التفسٌر:
رنا لسل ٌمان من الشٌاطٌن شٌاطٌن ٌستخدمهم فٌما ٌَْعِجز عنه ؼٌرهم، فكانوا ٌؽوصون فً وسخَّ

البحر ٌستخرجون له الآللا والجواهر، وكانوا ٌعملون كذلن فً صناعة ما ٌرٌده منهم، ال 
 ٌمدرون على االمتناع مما ٌرٌده منهم، حفظهم هللا له بموته وعزه سبحانه وتعالى.

وسخرنا لسلٌمان  [، أي:"1ٌَٕاِطٌِن َمْن ٌَؽُوُصوَن لَهُ{ ]األنبٌاء : }َوِمَن الشَّ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"بعض الشٌاطٌن ٌؽوصون فً الماء وٌدخلون أعماق البحار لٌستخرجوا له الجواهر والآللا

 .(ٔ)"والآللا
أي : فً الماء ٌستخرجون الآللا وؼٌر ذلن " لال ابن كثٌر:" 

(ٕ)
. 

 .(ٖ)ٌن من ٌؽوصون له فً البحر"وسخرنا أٌضا لسلٌمان من الشٌاط لال الطبري:" 

وٌعملون أعماالً أخرى  [، أي:"1ٕ}َوٌَْعَملُوَن َعَمبًل ُدوَن ذَِلَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"سوى الؽوص

اٍص * َوآَخِرٌَن  لال ابن كثٌر:"  ؼٌر ذلن ، كما لال تعالى : } َوالشٌََّاِطٌَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَؼوَّ

نٌَِن فًِ األ ["1ٖ،  2ْٖصفَاِد {. ]ص : ُممَرَّ
(٘)

. 
 .(ٙ)من البنٌان والتماثٌل والمحارٌب" لال الطبري:أي:" 
 .(2)"كبناء المدن والمصور الشاهمة واألمور التً ٌعجز عنها البشر لال الصابونً:" 

وكنا نحفظهم عن الزٌػ عن أمره  [، أي:"1ٕ}َوكُنَّا لَُهْم َحافِِظٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(1)"الخروج عن طاعتهأو 

 .(5)ٌمول: وكنا ألعمالهم وألعدادهم حافظٌن، ال ٌبودنا حفظ ذلن كله" لال الطبري:" 
ٌحرسه هللا أن ٌناله أحد من الشٌاطٌن بسوء ، بل كل فً لبضته وتحت  لال ابن كثٌر:" 

شاء أطلك ، وإن لهره ال ٌتجاسر أحد منهم على الدنو إلٌه والمرب منه ، بل هو ُمَحكَّم فٌهم ، إن 

نٌَِن فًِ األْصفَاِد {" شاء حبس منهم من ٌشاء ; ولهذا لال : } َوآَخِرٌَن ُممَرَّ
(ٔٓ)

. 
 [:6ٕ-66فوائد اآلٌات:]

 وجوب نصب المضاة للحكم بٌن الناس. -ٔ
بٌان حكم الماشٌة ترعى فً حرث الناس وإن كان شرعنا على خبلؾ شرع من سبمنا  -ٕ

ة لٌبلً لوم المتلؾ على صاحب الماشٌة ودفعه لصاحب الزرع، فالحكم عندنا إن رعت الماشٌ
وإن رعت نهاراً فبل شًء لصاحب الزرع ألن علٌه أن ٌحفظ زرعه من أن ترعى فٌه مواشً 

 الناس لحدٌث العجماء جبار وحدٌث نالة البراء بن عازب.
 فضل التسبٌح. -ٖ
 وجوب صنع آلة الحرب وإعدادها للجهاد فً سبٌل هللا. -ٗ
 وجوب شكر هللا تعالى على كل نعمة تستجد للعبد. -٘
 بٌان تسخٌر هللا تعالى الجن لسلٌمان ٌعملون له أشٌاء. -ٙ

                                                             

 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖ٘/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ٌِْه َوَسلََّم إذ من أرسل هإالء الرسل وأنعم علٌهم بما أنعم ال  -2 تمرٌر نبوة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 ٌستنكر علٌه إرسال دمحم رسوالً ولد أرسل من لبله رسبًل.

 كل ما ٌحدث فً الكون من أحداث ٌحدث بعلم هللا تعالى وتمدٌره ولحكمة تمضٌه. -1
 

 المرآن
اِحِمٌَن ) رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ًَ الضُّ  [6ٖ({ ]اْلنبٌاء : 6ٖ}َوأٌَُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنًِّ َمسَّنِ

 التفسٌر:
عظٌم فً جسده، وفمد أهله وماله  عبدنا أٌوب، إذ ابتلٌناه بضر وسمم -أٌها الرسول  -واذكر 

وولده، فصبر واحتسب، ونادى ربه عز وجل أنً لد أصابنً الضر، وأنت أرحم الراحمٌن، 
 فاكشفه عنً.

عبدنا  -أٌها الرسول  -واذكر  [، أي:"1ٖ}َوأٌَُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)حٌن دعا ربَّه بتضرع وخشوع" أٌوب

 .(ٕ)واذكر أٌوب ٌا دمحم، إذ نادى ربه ولد مسه الضر والببلء" الطبري:ٌمول:"لال  
ولال أٌوب علٌه السبلم: ٌا رب، إنن أعطٌتنً المال والولد، فلم ٌمم على  لال السدي:" 

بابً أحد ٌشكونً لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلن. وإنه كان ٌوطؤ لً الفراش فؤتركها وألول 
 .(ٖ)تخلمً لوطا الفرش، ما تركت ذلن إال ابتؽاء وجهن"لنفسً: ٌا نفس، إنن لم 

{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  رُّ ًَ الضُّ نِ  .(ٗ)"أنً لد أصابنً الضر [، أي:"1ٖ}أَنًِّ َمسَّ
 .(1)، وابن جرٌج(2)، والربٌع(ٙ)، والضحان(٘)المرض ، لاله لتادة«: الضر»و 

 .(5)به فً جسده"الضراء: فً النفس، من وجع أو مرض ٌصٌ لال الربٌع:"
 وفً سبب سإاله العافٌة ستة ألوال: 

أحدها: أنه اشتهى إداما، فلم تصبه امرأته حتى باعت لرونا من شعرها، فلما علم ذلن لال: 
 . (ٓٔ)، رواه الضحان عن ابن عباس« مسنً الضر»

هللا له الدعاء،  الثانً: أن هللا تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره هللا، فلما انتهى أجل الببلء، ٌسر
 . (ٔٔ)فاستجاب له، رواه العوفً عن ابن عباس

الثالث: أن نفرا من بنً إسرابٌل مروا به، فمال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إال بذنب عظٌم، 
 . (ٕٔ)، لاله نوؾ البكالً« مسنً الضر»فعند ذلن لال: 

فلم ٌستطٌعا إن  ولال عبٌدهللا بن عمٌر:" كان ألٌوب علٌه السبلم أخوان فجاءا ٌوما 
ٌدنوا منه من رٌحه، فماما من بعٌد فمال أحدهما لآلخر: لو كان هللا علم من أٌوب خٌرا ما ابتبله 
بهذا؟ فجزع أٌوب من لولهما جزعا لم ٌخرج من شًء لط، فمال: اللهم إن كنت تعلم أنً لم أبت 

معان، ثم لال: اللهم إن لٌلة لط شبعان وأنا أعلم مكان جابع، فصدلنً فصدق من السماء وهما ٌس
كنت تعلم أنً لم ٌكن لً لمٌصان لط وأنا أعلم مكان عار، فصدلنً فصدق من السماء وهما 

                                                             

 .5ٕٗ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٖٗ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘ٗ/1(:ص5ٖٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٖ(:صٕٗٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓ٘/ٖ(:ص2ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٖ(:صٖٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٓ٘/ٖ(:صٕٙٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ٘/ٖ(:صٖٕٗ٘اخرجه الطبري) (5)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
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ٌسمعان. هللا بعزتن ثم خر ساجدا، ثم لال: اللهم بعزتن ال أرفع رأسً أبدا حتى تكشؾ عنً، 
 .(ٔ)فما رفع رأسه حتى كشؾ عنه"

  ٌمرضون أمراضا منفرة تحط من لدرهمأن األنبٌاء الللت: وأهل السنة نصوا على  
 وإنما اشرت إلٌه للتنبه. وهللا أعلم. لو لم ٌذكرها المفسرون لكان أولى.وهذا الخبر وأمثاله 

الرابع: أن إبلٌس جاء إلى زوجته بسخلة، فمال: لٌذبح أٌوب هذه لً ولد برأ، فجاءت فؤخبرته، 
أن أذبح لؽٌر هللا؟! ثم طردها عنه، فذهبت، فلما فمال: لبن شفانً هللا ألجلدنن مابة جلدة، أمرتنً 

 . (ٕ)، لاله الحسن« مسنً الضر»رأى أنه ال طعام له وال شراب وال صدٌك، خر ساجدا ولال: 
الشٌطان الذي مس أٌوب ٌمال له: مسوط. فمالت امرأة أٌوب: ادع هللا  ولال ابن عباس:" 

فمال بعضهم لبعض: ما أصابه إال بذنب  ٌشفٌن فجعل ال ٌدعو حتى مر به نفر من بنً إسرابٌل
 .(ٖ)«"رب إنً مسنً الضر وأنت أرحم الراحمٌن»عظٌم أصابه، فعند ذلن لال: 

الخامس: أن هللا تعالى أوحى إلٌه وهو فً عنفوان شبابه: إنً مبتلٌن، لال: ٌا رب، وأٌن ٌكون 
منتهاه، أوحى إلٌه أنً  للبً؟ لال: عندي، فصب علٌه من الببلء ما سمعتم، حتى إذا بلػ الببلء

لاله إبراهٌم بن «. مسنً الضر»معافٌن، لال: ٌا رب، وأٌن ٌكون للبً؟ لال: عندن، لال: 
 . (ٗ)شٌبان المرمٌسً

، حكاه « مسنً الضر»السادس: أن الوحً انمطع عنه أربعٌن ٌوما، فخاؾ هجران ربه، فمال: 
 .(٘)-رحمه هللا-جعفر الصادق الماوردي عن 

{، أربعة وجوهوفً مخرج لو رُّ ًَ الضُّ نِ  :(ٙ)له :}َمسَّ
 أحدها : أنه خارج مخرج االستفهام ، وتمدٌره: أٌمسنً الضر وأنت أرحم الراحمٌن .

 الثانً : أنت أرحم بً أن ٌمسنً الضر . 
 الثالث : أنه لال ذلن استمالة من ذنبه ورؼبة إلى ربه .

 الرابع : أنه شكا ضعفه وضره استعطافاً لرحمته. 
 .(2)"ال أبو عمرو الدمشمى :"أى: مسنى الضر فصبرنى ألنن أرحم الراحمٌنل 
اِحِمٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  وأنت أرحم الراحمٌن،  [، أي:"1ٖ}َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

 .(1)"فاكشفه عنً
أي: أكثرهم رحمة، وهذا تعرٌض منه بسإال الرحمة إذ أثنى علٌه  لال ابن الجوزي:" 
 .(5)حم وسكت"بؤنه األر
 

 المرآن
ٌْنَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوذِ  ْكَرى }فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضّرٍ َوآتَ

 [6ٗ({ ]اْلنبٌاء : 6ِٗلْلعَابِِدٌَن )
 التفسٌر:

من أهل وولد ومال مضاعًفا، فَعَْلنا فاستجبنا له دعاءه، ورفعنا عنه الببلء، ورددنا علٌه ما فمده 
 به ذلن رحمة منَّا، ولٌكون لدوة لكل صابر على الببلء، راجٍ رحمة ربه، عابد له.

 .(ٔ)"أجبنا دعاءه وتضرعه [، أي:"1ٗ}فَاْستََجْبَنا لَهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

                                                             

 .5ٕ٘ٗ/1(:ص5ٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٖٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5٘التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ: (2)
 .1ٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٓ/ٖزاد المسٌر: (5)
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 .(ٕ)فاستجبنا ألٌوب دعاءه إذ نادانا" لال الطبري:ٌمول:" 
{ ]األنبٌاء : ى:لوله تعال  أزلنا ما أصابه من ضر  [، أي:"1ٗ}فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضّرٍ

 .(ٖ)"وببلء
فكشفنا ما كان به من ضر وببلء وجهد، وكان الضر الذي أصابه  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗ)والببلء الذي نزل به امتحانا من هللا له واختبارا"
ٌطان عرج إلى السماء لال: ٌا رب سلطنً :" إن الش-رضً هللا عنهما-عن ابن عباس  

على أٌوب علٌه السبلم لال هللا: لد سلطتن على ماله وولده، ولم أسلطن على جسده فنزل فجمع 
جنوده فمال لهم: لد سلطت على أٌوب علٌه السبلم، فؤرونً سلطانكم، فصاروا نٌرانا، ثم صاروا 

بالمؽرب إذا هم بالمشرق، فؤرسل طابفة  ماء، فبٌنما هم بالمشرق إذا هم بالمؽرب، وبٌنما هم
منهم إلى زرعه، وطابفة إلى أهله، وطابفة إلى بمره وطابفة إلى ؼنمه، ولال: إنه ال ٌعتصم منكم 
إال بالمعروؾ. فؤتوه بالمصابب بعضها على بعض، فجاء صاحب الزرع فمال: ٌا أٌوب ألم تر 

ل فمال: ٌا أٌوب ألم تر إلى ربن إلى ربن أرسل على زرعن عدوا فذهب به وجاء صاحب اإلب
 أرسل على بمرن عدوا، فذهب بها؟ وتفرد هو ببنٌه جمعهم فً بٌت أكبرهم.

فبٌنما هم ٌؤكلون وٌشربون إذ هبت رٌح فؤخذت بؤركان البٌت، فؤلمته علٌهم فجاء 
الشٌطان إلى أٌوب بصورة ؼبلم فمال: ٌا أٌوب ألم تر إلى ربن جمع بنٌن فً بٌت أكبرهم؟ 

ما هم ٌؤكلون وٌشربون إذ هبت رٌح فؤخذت بؤركان البٌت فؤلمته علٌهم، فلو رأٌتهم حٌن فبٌن
اختلطت دماإهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم فمال له أٌوب: أنت الشٌطان، ثم لال له: أنا الٌوم 
كٌوم ولدتنً أمً، فمام فحلك رأسه ولام ٌصلً، فرن إبلٌس رنة سمع بها أهل السماء، وأهل 

لد اعتصم فسلطنً علٌه، فإنً ال أستطٌعه إال  خرج إلى السماء فمال: أي رب إنه األرض ثم
بسلطانن لال: لد سلطتن على جسده، ولم أسلطن على للبه. فنزل فنفخ تحت لدمه نفخة لرح ما 

بٌن لدمٌه إلى لرنه فصار لرحة واحدة، وألمً على الرماد حتى بدا حجاب للبه فكانت امرأته 
الت له: أما ترى ٌا أٌوب؟ نزل بً وهللا من الجهد والفالة ما إن بعت لرونً تسعى إلٌه حتى ل

برؼٌؾ فؤطعمن فادع هللا أن ٌشفٌن وٌرٌحن لال: وٌحن..! كنا فً النعٌم سبعٌن عاما فاصبري 
 حتى نكون فً الضر سبعٌن عاما، فكان فً الببلء سبع سنٌن ودعا.

ال: لم فمام فنحاه، عن مكانه ولال: اركض فجاء جبرٌل علٌه السبلم ٌوما فؤخذ بٌده ثم ل
برجلن هذا مؽتسل بارد وشراب فركض برجله فنبعت عٌن فمال: اؼتسل منها ثم جاء أٌضا 
فمال: اركض برجلن فنبعت عٌن أخرى فمال له: اشرب منها وهو لوله: اركض برجلن هذا 

فً ناحٌة وجاءت  مؽتسل بارد وشراب وألبسه هللا تعالى حلة من الجنة، فتنحى أٌوب فجلس
امرأته فلم تعرفه فمالت: ٌا عبد هللا أٌن المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكبلب ذهبت به والذباب؟ 
وجعلت تكلمه ساعة فمال: وٌحن..! أنا أٌوب لد رد هللا علً جسدي، ورد هللا علٌه ماله وولده 

ه ثم ٌجعله فً ثوبه عٌانا ومثلهم معهم وأمطر علٌهم جرادا من ذهب فجعل ٌؤخذ الجراد بٌد
وٌنشر كساءه فٌجعل فٌه فؤوحى هللا إلٌه ٌا أٌوب، أما شبعت؟ لال: ٌا رب من ذا الذي ٌشبع من 

 .(٘)"فضلن ورحمتن
وهب بن منبه: "كان بدء أمر أٌوب الصدٌك صلوات هللا علٌه، أنه كان صابرا نعم لال  

ن المبلبكة فً المربة من هللا العبد، لال وهب: إن لجبرٌل بٌن ٌدي هللا مماما لٌس ألحد م
والفضٌلة عنده، وإن جبرٌل هو الذي ٌتلمى الكبلم، فإذا ذكر هللا عبدا بخٌر تلماه جبرابٌل منه، ثم 
تلماه مٌكابٌل، وحوله المبلبكة الممربون حافٌن من حول العرش، وشاع ذلن فً المبلبكة 

إذا صلت علٌه مبلبكة السماوات، الممربٌن، صارت الصبلة على ذلن العبد من أهل السماوات، ف
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هبطت علٌه بالصبلة إلى مبلبكة األرض، وكان إبلٌس ال ٌحجب بشًء من السماوات، وكان 
هنالن وصل إلى آدم حٌن أخرجه من الجنة، فلم ٌزل على  ٌمؾ فٌهن حٌث شاء ما أرادوا. ومن

ان ٌصعد فً ذلن ٌصعد فً السماوات، حتى رفع هللا عٌسى ابن مرٌم، فحجب من أربع، وك
ثبلث، فلما بعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص حجب من الثبلث البالٌة، فهو محجوب هو وجمٌع جنوده من جمٌع 
السماوات إلى ٌوم المٌامة }إال من استرق السمع فؤتبعه شهاب مبٌن{ ولذلن أنكرت الجن ما 

دا{... إلى لوله )شهابا كانت تعرؾ حٌن لالت: }وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملبت حرسا شدٌ
 رصدا{.

لال وهب: فلم ٌرع إبلٌس إال تجاوب مبلبكتها بالصبلة على أٌوب، وذلن حٌن ذكره هللا 
وأثنى علٌه، فلما سمع إبلٌس صبلة المبلبكة، أدركه البؽً والحسد، وصعد سرٌعا حتى ولؾ من 

ته عبدا أنعمت علٌه هللا مكانا كان ٌمفه، فمال: ٌا إلهً، نظرت فً أمر عبدن أٌوب، فوجد
فشكرن، وعافٌته فحمدن، ثم لم تجربه بشدة ولم تجربه بببلء، وأنا لن زعٌم لبن ضربته بالببلء 
لٌكفرن بن ولٌنسٌنن ولٌعبدن ؼٌرن، لال هللا تبارن وتعالى له: انطلك، فمد سلطتن على ماله، 

وال على عمله، فانمض فإنه األمر الذي تزعم أنه من أجله ٌشكرنً، لٌس لن سلطان على جسده، 
عدو هللا، حتى ولع على األرض، ثم جمع عفارٌت الشٌاطٌن وعظماءهم، وكان ألٌوب البشنٌة 
من الشام كلها بما فٌها من شرلها وؼربها، وكان له بها ألؾ شاة برعاتها وخمس مبة فدان 

تان ولد من ٌتبعها خمس مبة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، وحمل آلة كل فدان أتان، لكل أ
اثنٌن وثبلثة وأربعة وخمسة وفوق ذلن، فلما جمع إبلٌس الشٌاطٌن، لال لهم: ماذا عندكم من 
الموة والمعرفة؟ فإنً لد سلطت على مال أٌوب، فهً المصٌبة الفادحة، والفتنة التً ال ٌصبر 

من نار علٌها الرجال، لال عفرٌت من الشٌاطٌن: أعطٌت من الموة ما إذا شبت تحولت إعصارا 
فؤحرلت كل شًء آتً علٌه، فمال له إبلٌس: فؤت اإلبل ورعاتها، فانطلك ٌإم اإلبل، وذلن حٌن 

وضعت رإوسها وثبتت فً مراعٌها، فلم تشعر الناس حتى ثار من تحت األرض إعصار من 
نار تنفخ منها أرواح السموم، ال ٌدنو منها أحد إال احترق فلم ٌزل ٌحرلها ورعاتها حتى أتى 

آخرها، فلما فرغ منها تمثل إبلٌس على لعود منها براعٌها، ثم انطلك ٌإم أٌوب حتى وجده  على
لابما ٌصلً، فمال: ٌا أٌوب، لال: لبٌن، لال: هل تدري ما الذي صنع ربن؟ الذي اخترت 
وعبدت ووحدت بإبلن ورعاتها، لال أٌوب: إنها ماله أعارنٌه، وهو أولى به إذا شاء نزعه، 

نت نفسً ومالً على الفناء، لال إبلٌس: وإن ربن أرسل علٌها نارا من السماء ولدٌما ما وط
فاحترلت ورعاتها، حتى أتى على آخر شًء منها ومن رعاتها، فتركت الناس مبهوتٌن، وهم 
ولوؾ علٌها ٌتعجبون، منهم من ٌمول: ما كان أٌوب ٌعبد شٌبا وما كان إال فً ؼرور، ومنهم 

ب ٌمدر على أن ٌمنع من ذلن شٌبا لمنع ولٌه، ومنهم من ٌمول: بل هو من ٌمول: لو كان إله أٌو
فعل الذي فعل لٌشمت به عدوه، ولٌفجع به صدٌمه، لال أٌوب: الحمد هلل حٌن أعطانً، وحٌن 
نزع منً، عرٌانا خرجت من بطن أمً، وعرٌانا أعود فً التراب، وعرٌانا أحشر إلى هللا، 

هللا وتجزع حٌن لبض عارٌته، هللا أولى بن، وبما أعطان، لٌس ٌنبؽً لن أن تفرح حٌن أعارن 
ولو علم هللا فٌن أٌها العبد خٌرا لنمل روحن مع ملن األرواح، فآجرنً فٌن وصرت شهٌدا، 
ولكنه علم منن شرا فؤخرن من أجله، فعران هللا من المصٌبة، وخلصن من الببلء كما ٌخلص 

 الزوان من الممح الخبلص.
أصحابه خاسبا ذلٌبل فمال لهم: ماذا عندكم من الموة، فإنً لم أكلم  ثم رجع إبلٌس إلى

للبه؟ لال عفرٌت من عظمابهم عندي من الموة ما إذا شبت صحت صوتا ال ٌسمعه ذو روح إال 
خرجت مهجة نفسه، لال له إبلٌس: فؤت الؽنم ورعاتها، فانطلك ٌإم الؽنم ورعاتها، حتى إذا 

ن عند آخرها ورعاءها، ثم خرج إبلٌس متمثبل بمهرمان وسطها صاح صوتا جثمت أمواتا م
الرعاء ، حتى إذا جاء أٌوب وجده وهو لابم ٌصلً، فمال له المول األول، ورد علٌه أٌوب الرد 
األول، ثم إن إبلٌس رجع إلى أصحابه، فمال لهم: ماذا عندكم من الموة، فإنً لم أكلم للب أٌوب؟ 

لموة إذا شبت تحولت رٌحا عاصفا تنسؾ كل شًء تؤتً فمال عفرٌت من عظمابهم: عندي من ا
علٌه، حتى ال أبمً شٌبا، لال له إبلٌس: فؤت الفدادٌن والحرث، فانطلك ٌإمهم، وذلن حٌن لربوا 



ٔ5ٔ 
 

الفدادٌن وأنشبوا فً الحرث، واألتن وأوالدها رتوع، فلم ٌشعروا حتى هبت رٌح عاصؾ تنسؾ 
إبلٌس متمثبل بمهرمان الحرث، حتى جاء أٌوب كل شًء من ذلن، حتى كؤنه لم ٌكن، ثم خرج 

 وهو لابم ٌصلً، فمال له مثل لوله األول، ورد علٌه أٌوب مثل رده األول.
فلما رأى إبلٌس أنه لد أفنى ماله، ولم ٌنجح منه، صعد سرٌعا، حتى ولؾ من هللا 

فؤنت معطٌه  المولؾ الذي كان ٌمفه، فمال: ٌا إلهً إن أٌوب ٌرى أنن ما متعته بنفسه وولده،
المال، فهل أنت مسلطً على ولده؟ فإنها الفتنة المضلة، والمصٌبة التً ال تموم لها للوب 
الرجال، وال ٌموى علٌها صبرهم، فمال هللا تعالى له: انطلك، فمد سلطتن على ولده، وال سلطان 

وهم فً  لن على للبه وال جسده، وال على عمله، فانمض عدو هللا جوادا، حتى جاء بنً أٌوب
لصرهم، فلم ٌزل ٌزلزل بهم حتى تداعى من لواعده، ثم جعل ٌناطح الجدر بعضها ببعض، 
وٌرمٌهم بالخشب والجندل، حتى إذا مثل بهم كل مثلة، رفع بهم المصر، حتى إذا ألله بهم 
فصاروا فٌه منكسٌن، انطلك إلى أٌوب متمثبل بالمعلم الذي كان ٌعلمهم الحكمة، وهو جرٌح 

وجه ٌسٌل دمه ودماؼه، متؽٌرا ال ٌكاد ٌعرؾ من شدة التؽٌر، والمثلة التً جاء متمثبل مشدوخ ال
فٌها، فلما نظر إلٌه أٌوب هاله، وحزن ودمعت عٌناه، ولال له: ٌا أٌوب، لو رأٌت كٌؾ أفلت من 
حٌث أفلت، والذي رمانا به من فولنا ومن تحتنا، ولو رأٌت بنٌن كٌؾ عذبوا، وكٌؾ مثل بهم، 

للبوا فكانوا منكسٌن على رءوسهم، تسٌل دماإهم ودماؼهم من أنوفهم وأجوافهم، وتمطر وكٌؾ 
من أشفارهم، ولو رأٌت كٌؾ شمت بطونهم، فتناثرت أمعاإهم، ولو رأٌت كٌؾ لذفوا بالخشب 
والجندل ٌشدخ دماؼهم، وكٌؾ دق الخشب عظامهم، وخرق جلودهم، ولطع عصبهم، ولو رأٌت 

ت العظام متهشمة فً األجواؾ، ولو رأٌت الوجوه مشدوخة، ولو رأٌت العصب عرٌانا، ولو رأٌ
الجدر تناطح علٌهم، ولو رأٌت ما رأٌت، لطع للبن، فلم ٌزل ٌمول هذا ونحوه، ولم ٌزل ٌرلمه 

من تراب، فوضعها على رأسه، فاؼتنم إبلٌس الفرصة منه  حتى رق أٌوب فبكى، ولبض لبضة

جزع أٌوب مسرورا به، ثم لم ٌلبث أٌوب أن فاء  عند ذلن، فصعد سرٌعا بالذي كان من
وأبصر، فاستؽفر، وصعد لرناإه من المبلبكة بتوبة منه، فبدروا إبلٌس إلى هللا، فوجدوه لد علم 
بالذي رفع إلٌه من توبة أٌوب، فولؾ إبلٌس خازٌا ذلٌبل فمال: ٌا إلهً، إنما هون على أٌوب 

بنفسه، فؤنت تعٌد له المال والولد، فهل أنت مسلطً خطر المال والولد، أنه ٌرى أنن ما متعته 
على جسده؟ فؤنا لن زعٌم لبن ابتلٌته فً جسده لٌنسٌنن، ولٌكفرن بن، ولٌجحدنن نعمتن، لال 
هللا: انطلك فمد سلطتن على جسده، ولكن لٌس لن سلطان على لسانه وال على للبه، وال على 

 عمله.
ا، فعجل لبل أن ٌرفع رأسه، فؤتاه من لبل فانمض عدو هللا جوادا، فوجد أٌوب ساجد

األرض فً موضع وجهه، فنفخ فً منخره نفخه اشتعل منها جسده، فترهل، ونبتت به: ثآلٌل 
مثل ألٌات الؽنم، وولعت فٌه حكة ال ٌملكها، فحن بؤظفاره حتى سمطت كلها، ثم حن بالعظام، 

حتى نفد لحمه وتمطع، ولما نؽل  وحن بالحجارة الخشنة، وبمطع المسوح الخشنة، فلم ٌزل ٌحكه
جلد أٌوب وتؽٌر وأنتن، أخرجه أهل المرٌة، فجعلوه على تل وجعلوا له عرٌشا، ورفضه خلك 
هللا ؼٌر امرأته، فكانت تختلؾ إلٌه بما ٌصلحه وٌلزمه، وكان ثبلثة من أصحابه اتبعوه على 

واتهموه، ٌمال ألحدهم بلدد،  دٌنه، فلما رأوا ما ابتبله هللا به رفضوه من ؼٌر أن ٌتركوا دٌنه
وألٌفز، وصافر، لال: فانطلك إلٌه الثبلثة، وهو فً ببلبه، فبكتوه: فلما سمع منهم ألبل على ربه، 
فمال أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص: رب ألي شًء خلمتنً؟ لو كنت إذ كرهتنً فً الخٌر تركتنً فلم تخلمنً، ٌا 

فً بطنها، فلم أعرؾ شٌبا ولم تعرفنً، ما الذنب لٌتنً كنت حٌضة ألمتنً أمً، وٌا لٌتنً مت 
الذي أذنبت لم ٌذنبه أحد ؼٌري، وما العمل الذي عملت فصرفت وجهن الكرٌم عنً، لو كنت 
أمتنً فؤلحمتنً بآبابً، فالموت كان أجمل بً، فؤسوة لً بالسبلطٌن الذي صفت من دونهم 

ا على بمابهم، أصبحوا فً الجٌوش، ٌضربون عنهم بالسٌوؾ بخبل بهم عن الموت، وحرص
المبور جاثمٌن، حتى ظنوا أنهم سٌخلدون، وأسوة لً بالملون الذٌن كنزوا الكنوز، وطمروا 
المطامٌر، وجمعوا الجموع، وظنوا أنهم سٌخلدون، وأسوة لً بالجبارٌن الذٌن بنوا المدابن 
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ومثنى  والحصون، وعاشوا فٌها المبٌن من السنٌن، ثم أصبحت خرابا، مؤوى للوحوش،
 للشٌاطٌن.

لال ألٌفز التٌمانً: لد أعٌانا أمرن ٌا أٌوب، إن كلمنان فما نرج للحدٌث منن موضعا، 
وإن نسكت عنن مع الذي نرى فٌن من الببلء، فذلن علٌنا، لد كنا نرى من أعمالن أعماال كنا 

، أشهد نرجو لن علٌها من الثواب ؼٌر ما رأٌنا، فإنما ٌحصد امرإ ما زرع، وٌجزى بما عمل
على هللا الذي ال ٌمدر لدر عظمته، وال ٌحصى عدد نعمه، الذي ٌنزل الماء من السماء فٌحًٌ به 
المٌت، وٌرفع به الخافض، وٌموي به الضعٌؾ: الذي تضل حكمة الحكماء عند حكمته، وعلم 
العلماء عند علمه، حتى تراهم من العً فً ظلمة ٌموجون، أن من رجا معونة هللا هو الموي، 

 وإن من توكل علٌه هو المكفً، هو الذي ٌكسر وٌجبر وٌجرح وٌداوي.
لال أٌوب: لذلن سكت فعضضت على لسانً، ووضعت لسوء الخدمة رأسً، ألنً 
علمت أن عموبته ؼٌرت نور وجهً، وأن لوته نزعت لوة جسدي، فؤنا عبده، ما لضى علً 

ٌد، وجسدي من نحاس، وللبً أصابنً، وال لوة لً إال ما حمل علً، لو كانت عظامً من حد
من حجارة، لم أطك هذا األمر، ولكن هو ابتبلنً، وهو ٌحمله عنً، أتٌتمونً ؼضابا، رهبتم 
لبل أن تسترهبوا، وبكٌتم من لبل أن تضربوا، كٌؾ بً لو للت لكم: تصدلوا عنً بؤموالكم، لعل 

ى عنً، إذا استٌمظت تمنٌت هللا أن ٌخلصنً، أو لربوا عنً لربانا لعل هللا أن ٌتمبله منً وٌرض
النوم رجاء أن أسترٌح، فإذا نمت كادت تجود نفسً، تمطعت أصابعً، فإنً ألرفع اللممة من 
الطعام بٌدي جمٌعا فما تبلؽان فمً إال على الجهد منً، تسالطت لهواتً ونخر رأسً، فما بٌن 

فمً، تسالط شعري أذنً من سداد، حتى إن إحداهما لترى من األخرى، وإن دماؼً لٌسٌل من 
عنً، فكؤنما حرق بالنار وجهً، وحدلتاي هما متدلٌتان على خدي، ورم لسانً حتى مؤل فمً، 
فما أدخل فٌه طعاما إال ؼصنً، وورمت شفتاي حتى ؼطت العلٌا أنفً، والسفلى ذلنً، تمطعت 

ة رجلً، أمعابً فً بطنً، فإنً ألدخل الطعام فٌخرج كما دخل، ما أحسه وال ٌنفعنً، ذهبت لو
فكؤنهما لربتا ماء ملبتا، ال أطٌك حملهما، أحمل لحافً بٌدي وأسنانً، فما أطٌك حمله حتى 
ٌحمله معً ؼٌري، ذهب المال فصرت أسؤل بكفً، فٌطعمنً من كنت أعوله اللممة الواحدة، 
فٌمنها علً وٌعٌرنً، هلن بنً وبناتً، ولو بمً منهم أحد أعاننً على ببلبً ونفعنً، ولٌس 

عذاب بعذاب الدنٌا، إنه ٌزول عن أهلها، وٌموتون عنه، ولكن طوبى لمن كانت له راحة فً ال
الدار التً ال ٌموت أهلها، وال ٌتحولون عن منازلهم، السعٌد من سعد هنالن والشمً من شمً 

 فٌها.
لال بلدد: كٌؾ ٌموم لسانن بهذا المول، وكٌؾ تفصح به، أتمول إن العدل ٌجور، أم تمول 

موي ٌضعؾ؟ ابن على خطٌبتن وتضرع إلى ربن عسى أن ٌرحمن، وٌتجاوز عن ذنبن، إن ال
وعسى إن كنت برٌبا أن ٌجعل هذا لن ذخرا فً آخرتن، وإن كان للبن لد لسا فإن لولنا لن 
ٌنفعن، ولن ٌؤخذ فٌن، هٌهات أن تنبت اآلجام فً المفاوز، وهٌهات أن ٌنبت البردي فً الفبلة، 

 كٌؾ ٌرجو أن ٌمنعه، ومن جحد الحك كٌؾ ٌرجو أن ٌوفً حمه؟. من توكل على الضعٌؾ
لال أٌوب: إنً ألعلم أن هذا هو الحك، لن ٌفلج العبد على ربه، وال ٌطٌك أن ٌخاصمه، 
فؤي كبلم لً معه، وإن كان إلً الموة هو الذي سمن السماء فؤلامها وحده، وهو الذي ٌكشطها 

فدحاها وحده، ونصب فٌها الجبال الراسٌات، ثم  إذا شاء فتنطوي له، وهو الذي سطح األرض
هو الذي ٌزلزلها من أصولها حتى تعود أسافلها أعالٌها، وإن كان فً الكبلم، فؤي كبلم لً معه، 
من خلك العرش العظٌم بكلمة واحدة، فحشاه السماوات واألرض وما فٌهما من الخلك، فوسعه 

لوله، وأمرها، فلم تعد أمره، وهو الذي ٌفمه  وهو فً سعة واسعة، وهو الذي كلم البحار ففهمت
الحٌتان والطٌر وكل دابة، وهو الذي ٌكلم الموتى فٌحٌٌهم لوله، وٌكلم الحجارة فتفهم لوله 

 وٌؤمرها فتطٌعه.
لال ألٌفز: عظٌم ما تمول ٌا أٌوب، إن الجلود لتمشعر من ذكر ما تمول، إنما أصابن ما أصابن 

لحدة، وهذا المول أنزلن هذه المنزلة، عظمت خطٌبتن، وكثر بؽٌر ذنب أذنبته، مثل هذه ا
طبلبن، وؼصبت أهل األموال على أموالهم، فلبست وهم عراة، وأكلت وهم جٌاع، وحبست عن 
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الضعٌؾ بابن، وعن الجابع طعامن، وعن المحتاج معروفن، وأسررت ذلن وأخفٌته فً بٌتن، 
ال ٌجزٌن إال على ما ظهر منن، وظننت أن  وأظهرت أعماال كنا نران تعملها، فظننت أن هللا

هللا ال ٌطلع على ما ؼٌبت فً بٌتن، وكٌؾ ال ٌطلع على ذلن وهو ٌعلم ما ؼٌبت األرضون وما 
 تحت الظلمات والهواء؟.

لال أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص: إن تكلمت لم ٌنفعنً الكبلم، وإن سكت لم تعذرونً، لد ولع علً كٌدي، 
، وأشمت أعدابً، وأمكنتهم من عنمً، وجعلتنً للببلء ؼرضا، وأسخطت ربً بخطٌبتً

وجعلتنً للفتنة نصبا، لم تنفسنً مع ذلن، ولكن أتبعنً بببلء على إثر ببلء، ألم أكن للؽرٌب 
دارا، وللمسكٌن لرارا، وللٌتٌم ولٌا، ولؤلرملة لٌما؟ ما رأٌت ؼرٌبا إال كنت له دارا مكان داره 

أٌت مسكٌنا إال كنت له ماال مكان ماله وأهبل مكان أهله، وما رأٌت ولرارا مكان لراره، وال ر
ٌتٌما إال كنت له أبا مكان أبٌه، وما رأٌت أٌما إال كنت لها لٌما ترضى لٌامه، وأنا عبد ذلٌل، إن 
أحسنت لم ٌكن لً كبلم بإحسان، ألن المن لربً ولٌس لً، وإن أسؤت فبٌده عموبتً، ولد ولع 

 على جبل ضعؾ عن حمله، فكٌؾ ٌحمله ضعفً؟. علً ببلء لو سلطته
لال ألٌفز: أتحاج هللا ٌا أٌوب فً أمره، أم ترٌد أن تناصفه وأنت خاطا، أو تبربها وأنت 
ؼٌر بريء؟ خلك السماوات واألرض بالحك، وأحصى ما فٌهما من الخلك، فكٌؾ ال ٌعلم ما 

صفوفا حول عرشه وعلى أسررت، وكٌؾ ال ٌعلم ما عملت فٌجزٌن به؟ وضع هللا مبلبكة 
أرجاء سماواته، ثم احتجب بالنور، فؤبصارهم عنه كلٌلة، ولوتهم عنه ضعٌفة، وعزٌزهم عنه 
ذلٌل، وأنت تزعم أن لو خاصمن، وأدلى إلى الحكم معن، وهل تراه فتناصفه، أم هل تسمعه 

 فتحاوره؟ لد عرفنا فٌن لضاءه، إنه من أراد أن ٌرتفع وضعه، ومن اتضع له رفعه.
لال أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص: إن أهلكنً فمن ذا الذي ٌعرض له فً عبده وٌسؤله عن أمره، ال ٌرد ؼضبه شًء 
إال رحمته، وال ٌنفع عبده إال التضرع له، لال: رب ألبل علً برحمتن، وأعلمنً ما ذنبً الذي 

كرمنً، أذنبت؟ أو ألي شًء صرفت وجهن الكرٌم عنً، وجعلتنً لن مثل العدو، ولد كنت ت
لٌس ٌؽٌب عنن شًء تحصً لطر األمطار، وورق األشجار، وذر التراب، أصبح جلدي 
كالثوب العفن، بؤٌه أمسكت سمط فً ٌدي، فهب لً لربانا من عندن، وفرجا من ببلبً، بالمدرة 
التً تبعث موتى العباد، وتنشر بها مٌت الببلد، وال تهلكنً بؽٌر أن تعلمنً ما ذنبً، وال تفسد 

دٌن، وإن كنت ؼنٌا عنً، لٌس ٌنبؽً فً حكمن ظلم، وال فً نممتن عجل، وإنما ٌحتاج عمل ٌ
إلى الظلم الضعٌؾ، وإنما ٌعجل من ٌخاؾ الفوت، وال تذكرنً خطبً وذنوبً، اذكر كٌؾ 
خلمتنً من طٌن، فجعلت مضؽة، ثم خلمت المضؽة عظاما، وكسوت العظام لحما وجلدا، 

ا وشدة، وربٌتنً صؽٌرا، ورزلتنً كبٌرا، ثم حفظت وجعلت العصب والعروق لذلن لوام
عهدن وفعلت أمرن، فإن أخطؤت فبٌن لً، وال تهلكنً ؼما، وأعلمنً ذنبً، فإن لم أرضن فؤنا 
أهل أن تعذبنً، وإن كنت من بٌن خلمن تحصً علً عملً، وأستؽفرن فبل تؽفر لً، إن 

نً عثرتً، ولد ترى ضعفً تحتن، أحسنت لم أرفع رأسً، وإن أسؤت لم تبلعنً رٌمً، ولم تمل
وتضرعً لن، فلم خلمتنً، أو لم أخرجتنً من بطن أمً، لو كنت كمن لم ٌكن لكان خٌرا لً، 
فلٌست الدنٌا عندي بخطر لؽضبن، ولٌس جسدي ٌموم بعذابن، فارحمنً وأذلنً طعم العافٌة من 

 لبل أن أصٌر إلى ضٌك المبر وظلمة األرض، وؼم الموت.
تكلمت ٌا أٌوب، وما ٌطٌك أحد أن ٌحبس فمن، تزعم أنن بريء، فهل لال صافر: لد 

ٌنفعن إن كنت برٌبا وعلٌن من ٌحصً عملن، وتزعم أنن تعلم أن هللا ٌؽفر لن ذنوبن، هل تعلم 
سمن السماء كم بعده؟ أم هل تعلم عمك الهواء كم بعده؟ أم هل تعلم أي األرض أعرضها؟ أم 

أم هل تعلم أي البحر أعممه؟ أم هل تعلم بؤي شًء تحبسه؟ فإن عندن لها من ممدار تمدرها به؟ 
كنت تعلم هذا العلم وإن كنت ال تعلمه، فإن هللا خلمه وهو ٌحصٌه، لو تركت كثرة الحدٌث، 
وطلبت إلى ربن رجوت أن ٌرحمن، فبذلن تستخرج رحمته، وإن كنت تمٌم على خطٌبتن 

ذنبن إصرار الماء الجاري فً صبب ال  وترفع إلى هللا ٌدٌن عند الحاجة وأنت مصر على
ٌستطاع إحباسه، فعند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوه األشرار، وتظلم عٌونهم، وعند 
ذلن ٌسر بنجاح حوابجهم الذٌن تركوا الشهوات تزٌنا بذلن عند ربهم، وتمدموا فً التضرع، 
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للٌل، واعتزلوا الفرش، وانتظروا لٌستحموا بذلن الرحمة حٌن ٌحتاجون إلٌها، وهم الذٌن كابدوا ا
 األسحار.

لال أٌوب: أنتم لوم لد أعجبتكم أنفسكم، ولد كنت فٌما خبل والرجال ٌولروننً، وأنا 
معروؾ حمً منتصؾ من خصمً، لاهر لمن هو الٌوم ٌمهرنً، ٌسؤلنً عن علم ؼٌب هللا ال 

ن، ولكنه ٌبكً معه، وإن أعلمه وٌسؤلنً، فلعمري ما نصح األخ ألخٌه حٌن نزل به الببلء كذل
كنت جادا فإن عملً ٌمصر عن الذي تسؤلنً عنه، فسل طٌر السماء هل تخبرن، وسل وحوش 
األرض هل ترجع إلٌن؟ وسل سباع البرٌة هل تجٌبن؟ وسل حٌتان البحر هل تصؾ لن كل ما 

ؤذنٌه، وما عددت؟ تعلم أن صنع هذا بحكمته، وهٌؤه بلطفه. أما ٌعلم ابن آدم من الكبلم ما سمع ب
طعم بفٌه، وما شم بؤنفه، وأن العلم الذي سؤلت عنه ال ٌعلمه إال هللا الذي خلمه، له الحكمة 
والجبروت، وله العظمة واللطؾ، وله الجبلل والمدرة، إن أفسد فمن ذا الذي ٌصلح؟ وإن أعجم 

، فإنما فمن ذا الذي ٌفصح؟ إن نظر إلى البحار ٌبست من خوفه، وإن أذن لها ابتلعت األرض
ٌحملها بمدرته هو الذي تبهت الملون عند ملكه، وتطٌش العلماء عند علمه، وتعٌا الحكماء عند 
حكمته، وٌخسؤ المبطلون عند سلطانه، هو الذي ٌذكر المنسً، وٌنسى المذكور، وٌجري 
الظلمات والنور، هذا علمً، وخلمه أعظم من أن ٌحصٌه عملً، وعظمته أعظم من أن ٌمدرها 

 مثلً.
لال بلدد: إن المنافك ٌجزى بما أسر من نفاله، وتضل عنه العبلنٌة التً خادع بها، 
وتوكل على الجزاء بها الذي عملها، وٌهلن ذكره من الدنٌا وٌظلم نوره فً اآلخرة، وٌوحش 
سبٌله، وتولعه فً األحبولة سرٌرته، وٌنمطع اسمه من األرض، فبل ذكر فٌها وال عمران، ال 

ن من بعده، وال ٌبمى له أصل ٌعرؾ به، وٌبهت من ٌراه، وتمؾ األشعار عند ٌرثه ولد مصلحو
 ذكره.

لال أٌوب: إن أكن ؼوٌا فعلً ؼواي، وإن أكن برٌا فؤي منعة عندي، إن صرخت فمن 
ذا الذي ٌصرخنً، وإن سكت فمن ذا الذي ٌعذرنً، ذهب رجابً وانمضت أحبلمً، وتنكرت 

وتضرعت ألمتً فلم ترحمنً، ولع علً الببلء  لً معارفً; دعوت ؼبلمً، فلم ٌجبنً،
فرفضونً، أنتم كنتم أشد علً من مصٌبتً، انظروا وابهتوا من العجابب التً فً جسدي، أما 
سمعتم بما أصابنً، وما شؽلكم عنً ما رأٌتم بً، لو كان عبد ٌخاصم ربه رجوت أن أتؽلب 

نً هاهنا، وهنت علٌه، ال هو عذرنً عند الحكم، ولكن لً ربا جبارا تعالى فوق سماواته، وألما
بعذري، وال هو أدنانً فؤخاصم عن نفسً ٌسمعنً وال أسمعه، وٌرانً وال أراه، وهو محٌط 
بً، ولو تجلى لً لذابت كلٌتاي، وصعك روحً، ولو نفسنً فؤتكلم بملء فمً، ونزع الهٌبة 

ا هذا لد دنوت منن، فمم منً، علمت بؤي ذنب عذبنً، نودي فمٌل: ٌا أٌوب، لال: لبٌن، لال: أن
فاشدد إزارن، ولم ممام جبار، فإنه ال ٌنبؽً لً أن ٌخاصمنً إال جبار مثلً، وال ٌنبؽً أن 
ٌخاصمنً إال من ٌجعل الزنار فً فم األسد، والسخال فً فم العنماء، واللحم فً فم التنٌن، 

ٌرد أمس لؽد، لمد وٌكٌل مكٌاال من النور، وٌزن مثماال من الرٌح، وٌصر صرة من الشمس، و
منتن نفسن أمرا ما ٌبلػ بمثل لوتن، ولو كنت إذ منتن نفسن ذلن ودعتن إلٌه تذكرت أي مرام 
رام بن، أردت أن تخاصمنً بؽٌن؟ أم أردت أن تحاجٌنً بخطبن، أم أردت أن تكاثرنً 
بضعفن، أٌن كنت منً ٌوم خلمت األرض فوضعتها على أساسها، هل علمت بؤي ممدار لدرتها؟ 
أم كنت معً تمر بؤطرافها؟ أم تعلم ما بعد زواٌاها؟ أم على أي شًء وضعت أكنافها؟ أبطاعتن 
حمل ماء األرض؟ أم بحكمتن كانت األرض للماء ؼطاء، أٌن كنت منً ٌوم رفعت السماء سمفا 
فً الهواء ال بعبلبك ثبتت من فولها، وال ٌحملها دعابم من تحتها، هل ٌبلػ من حكمتن أن 

ها، أو تسٌر نجومها، أو ٌختلؾ بؤمرن لٌلها ونهارها، أٌن كنت منً ٌوم سجرت تجري نور
البحار وأنبعت األنهار؟ ألدرتن حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم لدرتن فتحت األرحام 
حٌن بلؽت مدتها؟ أٌن أنت منً ٌوم صببت الماء على التراب، ونصبت شوامخ الجبال، هل لن 

هل تدري كم مثمال فٌها، أم أٌن الماء الذي أنزل من السماء؟ هل  من ذراع تطٌك حملها، أم
تدري أم تلده أو أب ٌولده؟ أحكمتن أحصت المطر ولسمت األرزاق، أم لدرتن تثٌر السحاب، 
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وتؽشٌه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شًء لهب البروق؟ هل رأٌت عمك 
ل خزنت أرواح األموات؟ أم هل تدري أٌن خزانة البحور؟ أم هل تدري ما بعد الهواء، أم ه

الثلج، أو أٌن خزابن البرد، أم أٌن جبال البرد؟ أم هل تدري أٌن خزانة اللٌل بالنهار، وأٌن 
خزانة النهار باللٌل؟ وأٌن طرٌك النور؟ وبؤي لؽة تتكلم األشجار؟ وأٌن خزانة الرٌح، كٌؾ 

جال؟ ومن شك األسماع واألبصار، ومن ذلت تحبسه األؼبلق؟ ومن جعل العمول فً أجواؾ الر
المبلبكة لملكه، ولهر الجبارٌن بجبروته، ولسم أرزاق الدواب بحكمته، ومن لسم لؤلسد أرزالها 
وعرؾ الطٌر معاٌشها، وعطفها على أفراخها، من أعتك الوحش من الخدمة، وجعل مساكنها 

تن تفرعت أفراخ الطٌر، وأوالد البرٌة ال تستؤنس باألصوات، وال تهاب المسلطٌن، أمن حكم
الدواب ألمهاتها؟ أم من حكمتن عطفت أمهاتها علٌها، حتى أخرجت لها الطعام من بطونها، 
وآثرتها بالعٌش على نفوسها؟ أم من حكمتن ٌبصر العماب، فؤصبح فً أماكن المتلى أٌن أنت 

ل والمرى والعمران، منً ٌوم خلمت بهموت مكانه فً منمطع التراب، والوتٌنان ٌحمبلن الجبا
آذانهما كؤنها شجر الصنوبر الطوال رإوسهما، كؤنها آكام الحبال، وعروق أفخاذهما كؤنها أوتاد 
الحدٌد، وكؤن جلودهما فلك الصخور، وعظامهما كؤنها عمد النحاس، هما رأسا خلمً الذٌن 

لن فً خلمهما  خلمت للمتال، أأنت مؤلت جلودهما لحما؟ أم أنت مؤلت رإوسهما دماؼا؟ أم هل
من شرن؟ أم لن بالموة التً عملتهما ٌدان؟ أو هل ٌبلػ من لوتن أن تخطم على أنوفهما أو تضع 
ٌدن على رإوسهما، أو تمعد لهما على طرٌك فتحبسهما، أو تصدهما عن لوتهما؟ أٌن أنت ٌوم 

ثوران دخانا، خلمت التنٌن ورزله فً البحر، ومسكنه فً السحاب، عٌناه تولدان نارا، ومنخراه ٌ
أذناه مثل لوس السحاب، ٌثور منهما لهب كؤنه إعصار العجاج، جوفه ٌحترق ونفسه ٌلتهب، 
وزبده كؤمثال الصخور، وكؤن صرٌؾ أسنانه صوت الصواعك، وكؤن نظر عٌنٌه لهب البرق، 
أسراره ال تدخله الهموم، تمر به الجٌوش وهو متكا، ال ٌفزعه شًء لٌس فٌه مفصل ]زبر[ 

عنده مثل التٌن، والنحاس عنده مثل الخٌوط، ال ٌفزع من النشاب، وال ٌحس ولع  الحدٌد
الصخور على جسده، وٌضحن من النٌازن، وٌسٌر فً الهواء كؤنه عصفور، وٌهلن كل شًء 
ٌمر به ملن الوحوش، وإٌاه آثرت بالموة على خلمً، هل أنت آخذه بؤحبولتن فرابطه بلسانه، أو 

أتظنه ٌوفً بعهدن، أو ٌسبح من خوفن؟ هل تحصً عمره، أم هل واضع اللجام فً شدله، 
تدري أجله، أو تفوت رزله؟ أم هل تدري ماذا خرب من األرض؟ أم ماذا ٌخرب فٌما بمً من 

 عمره؟ أتطٌك ؼضبه حٌن ٌؽضب أم تؤمره فٌطٌعن؟ تبارن هللا وتعالى؟
، لٌت األرض انشمت بً، فذهبت لال أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص: لصرت عن هذا األمر الذي تعرض لً

فً ببلبً ولم أتكلم بشًء ٌسخط ربً، اجتمع علً الببلء، إلهً حملتنً لن مثل العدو، ولد كنت 
تكرمنً وتعرؾ نصحً، ولد علمت أن الذي ذكرت صنع ٌدٌن وتدبٌر حكمتن، وأعظم من هذا 

، من هذا الذي ما شبت عملت، ال ٌعجزن شًء وال ٌخفى علٌن خافٌة، وال تؽٌب عنن ؼاببة
ٌظن أن ٌسر عنن سرا، وأنت تعلم ما ٌخطر على الملوب؟ ولد علمت منن فً ببلبً هذا ما لم 
أكن أعلم، وخفت حٌن بلوت أمرن أكثر مما كنت أخاؾ، إنما كنت أسمع بسطوتن سمعا، فؤما 
 اآلن فهو بصر العٌن، إنما تكلمت حٌن تكلمت لتعذرنً، وسكت حٌن سكت لترحمنً، كلمة زلت

فلن أعود، لد وضعت ٌدي على فمً، وعضضت على لسانً، وألصمت بالتراب خدي، ودست 
 وجهً لصؽاري، وسكت كما أسكتتنً خطٌبتً، فاؼفر لً ما للت فلن أعود لشًء تكرهه منً.

لال هللا تبارن وتعالى: ٌا أٌوب نفذ فٌن علمً، وبحلمً صرفت عنن ؼضبً، إذ 
ومالن ومثلهم معهم، فاؼتسل بهذا الماء، فإن فٌه  خطبت فمد ؼفرت لن، ورددت علٌن أهلن

 .(ٔ)شفاءن، ولرب عن صحابتن لربانا، واستؽفر لهم، فإنهم لد عصونً فٌن"

                                                             

هذه المصة من اإلسرابٌلٌات المروٌة عن وهب بن منبه أوردها . و5ٖٗ-1ٖٗ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .المفسرون

 .وانظر سفر أٌوب األصحاح األول والثانً والثالث



ٔ5ٙ 
 

وأعلم أٌها الماريء بؤن هذا الخبر بطوله، من أساطٌر اإلسرابٌلٌٌن وافتراءاتهم، فإن 
حط من لدرهم، فتنبه وهللا علماء العمٌدة لد نصوا على أن األنبٌاء ال ٌمرضون أمراضا منفرة ت

 أعلم.
َناهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ٌْ ورددنا علٌه ما فمده من  [، أي:"1ٗ}َوآتَ

 .(ٔ)أهل وولد ومال مضاعًفا"
ٌْنَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم{ ]األنبٌاء فً األهل الذي ذكر هللا فً لوله:واختلؾ   [، 1ٗ:  }َوآتَ

 على ثبلثة ألوال:
 .(ٖ)فً رواٌة-مجاهد، و(ٕ). لاله عكرمةوعد وعده هللا أٌوب أن ٌفعل به فً اآلخرةأحدها: أنه 

لٌث: "أرسل مجاهد رجبل ٌمال له لاسم إلى عكرمة ٌسؤله عن لول هللا ألٌوب لال  
ت عجلناهم لن فً }وآتٌناه أهله ومثلهم معهم{، فمال: لٌل له: إن أهلن لن فً اآلخرة، فإن شب

الدنٌا، وإن شبت كانوا لن فً اآلخرة، وآتٌنان مثلهم فً الدنٌا، فمال: ٌكونون لً فً اآلخرة، 
 .(ٗ)وأوتً مثلهم فً الدنٌا، لال: فرجع إلى مجاهد فمال: أصاب"

أهله الذٌن أوتٌهم فً الدنٌا، إذ ردهم إلٌه بؤعٌانهم وأعطاه مثلهم معهم. وهذا لول الثانً: أنهم 
 .(5)فً رواٌة أخرى–، ومجاهد (1)، ولتادة(2)-فً رواٌة-، والحسن(ٙ)، وابن عباس(٘)بن مسعودا

لما دعا أٌوب استجاب هللا له، وأبدله بكل شًء ذهب له ضعفٌن، رد  لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)إلٌه أهله ومثلهم معهم"

 .(ٔٔ)أحٌاهم بؤعٌانهم، ورد إلٌه مثلهم" لال مجاهد:" 
له: إن شبت أحٌٌناهم لن، وإن شبت كانوا لن فً اآلخرة وتعطى لٌل  لال مجاهد:" 

 .(ٕٔ)مثلهم فً الدنٌا، فاختار أن ٌكونوا فً اآلخرة ومثلهم فً الدنٌا"
 .(ٖٔ)لال الحسن ولتادة: "أحٌا هللا أهله بؤعٌانهم، وزاده إلٌهم مثلهم" 

. هل والمال فإنه ردهما علٌهآتاه هللا المثل من نسل ماله الذي رده علٌه وأهله، فؤما األالثالث: 
 .(ٗٔ)-فً رواٌة أخرى-وهذا لول الحسن

 .(٘ٔ)فَعَْلنا به ذلن رحمة منَّا" [، أي:"1ٗ}َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙٔ)فعلنا بهم ذلن رحمة منا له" لال الطبري:معناه:" 
وتذكرة لؽٌره من العابدٌن لٌصبوا  [، أي:"1ٗ}َوِذْكَرى ِلْلعَابِِدٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(2ٔ)"كما صبر

                                                             

 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
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ٌمول: وتذكرة للعابدٌن ربهم فعلنا ذلن به لٌعتبروا به، وٌعلموا أن هللا لد  لال الطبري:" 
ٌبتلً أولٌاءه ومن أحب من عباده فً الدنٌا بضروب من الببلء فً نفسه وأهله وماله، من ؼٌر 

له لٌبلػ بصبره علٌه واحتسابه إٌاه وحسن ٌمٌنه منزلته التً هوان به علٌه، ولكن اختبارا منه 
 .(ٔ)أعدها له تبارن وتعالى من الكرامة عنده"

أي: وتذكٌرا للعباد، ألنهم إذا ذكروا ببلء أٌوب وصبره علٌه ومحنته له  لال المرطبً:" 
، فٌكون وهو أفضل أهل زمانه وطنوا أنفسهم على الصبر على شدابد الدنٌا نحو ما فعل أٌوب

 .(ٕ)هذا تنبٌها لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر"
أٌما مإمن أصابه ببلء فذكر ما أصاب أٌوب فلٌمل: لد أصاب من  لال كعب المرظً:" 

 .(ٖ)هو خٌر منا نبٌا من األنبٌاء"
 فً الببلء، على أربعة ألوال: -علٌه السبلم-واختلؾ فً مدة إلامة النبً أٌوب 

 
 .(ٗ)دة الببلء ثمانً عشرة سنة، رواه أنس بن مالن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصأحدها: كانت م

 .(٘)الثانً: سبع سنٌن. لاله ابن عباس
 .(ٙ)الثالث: ثبلثٌن سنة. لاله وهب

 .(2)الرابع: سبع سنٌن وستة أشهر. لاله الحسن
 

 المرآن
ا  [6٘({ ]اْلنبٌاء : 6٘بِِرٌَن )}َوإِْسَماِعٌَل َوإِْدِرٌَس َوذَا اْلِكْفِل كُلٌّ ِمَن الصَّ

 التفسٌر:
واذكر إسماعٌل وإدرٌس وذا الكفل، كل هإالء من الصابرٌن على طاعة هللا سبحانه وتعالى، 

 وعن معاصٌه، وعلى ألداره، فاستحموا الذكر بالثناء الجمٌل.
واذكر إسماعٌل  [، أي:"1٘}َوإِْسَماِعٌَل َوإِْدِرٌَس َوذَا اْلِكْفِل{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(1)وإدرٌس وذا الكفل"
لال الطبري:" ٌعنً تعالى ذكره بإسماعٌل: إسماعٌل بن إبراهٌم صادق الوعد،  

وبإدرٌس: أخنوخ، وبذي الكفل: رجبل تكفل من بعض الناس، إما من نبً وإما من ملن من 
ه بما تكفل به، صالحً الملون بعمل من األعمال، فمام به من بعده، فؤثنى هللا علٌه حسن وفاب

 .(5)وجعله من المعدودٌن فً عباده، مع من حمد صبره على طاعة هللا"
أي: واذكر عبادنا المصطفٌن، وأنبٌاءنا المرسلٌن بؤحسن الذكر، وأثن  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)علٌهم أبلػ الثناء، إسماعٌل بن إبراهٌم، وإدرٌس، وذا الكفل، نبٌٌن من أنبٌاء بنً إسرابٌل"

                                                             

 .2ٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٖ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
والطبرانً  1ٔ٘/ ٕوالحاكم  151ٕوابن حبان  2ٖٔٙوأبو ٌعلى « كشؾ» 2ٖٕ٘زار ؼرٌب. أخرجه الب(ٗ)
من حدٌث أنس، ورجاله رجال البخاري ومسلم، ولال الحاكم على  2ٖ٘ -2ٖٗ/ ٖوأبو نعٌم  ٓٗ« الطوال»

: رجال البزار رجال الصحٌح اه. ولال أبو نعٌم: ؼرٌب من 1ٖٓٓٔشرطهما!، ووافمه الذهبً. ولال الهٌثمً 
/ ٖ« تفسٌره»دٌث الزهري لم ٌروه إال عمٌل، ورواته متفك على عدالتهم. ومع ذلن استؽربه ابن كثٌر فً ح

 .ٖٕٕ -ٕٕٕ/ ٔ« البداٌة والنهاٌة»، وانظر: 5ٖٕ
 .ٕٖ٘ٗ-ٕٖٗٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٖ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .2ٕٖ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٖمسٌر:انظر: زاد ال (2)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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لٌل فً ذى الكفل: هو إلٌاس. ولٌل: زكرٌا. ولٌل: ٌوشع بن نون،  خشري:"لال الزم 
على الحمٌمة. ولٌل: كان له ضعؾ عمل  (ٔ)وكؤنه سمى بذلن ألنه ذو الحظ من هللا والمجدود

األنبٌاء فً زمانه وضعؾ ثوابهم. ولٌل: خمسة من األنبٌاء ذوو اسمٌن: إسرابٌل وٌعموب. 
ٌح. ٌونس وذو النون. دمحم وأحمد: صلوات هللا وسبلمه علٌهم إلٌاس وذو الكفل. عٌسى والمس

 .(ٕ)أجمعٌن"
 لوالن: [،1٘]األنبٌاء : }َوذَا اْلِكْفِل{وفً 

 .(ٗ)، ومجاهد(ٖ)أحدهما: أنه لم ٌكن نبٌا، ولكنه كان عبدا صالحا، لاله أبو موسى األشعري
 ألوال: ثم اختلؾ أرباب هذا المول فً عله تسمٌته بذي الكفل على ثبلثة 

أحدها: أن رجبل كان ٌصلً كل ٌوم مابة صبلة فتوفً، فكفل بصبلته، فسمً: ذا الكفل، لاله أبو 
 . (٘)موسى األشعري

الثانً: أنه تكفل للنبً بمومه أن ٌكفٌه أمرهم وٌمٌمه وٌمضً بٌنهم بالعدل ففعل، فسمً: ذا 
 . (ٙ)الكفل، لاله مجاهد

بٌل، فحضره الموت فمال: من ٌموم ممامً ولال ابن عباس:" كان لاض فً بنً إسرا 
على إن ال ٌؽضب؟ لال: فمال رجل: أنا فسمى ذا الكفل لال: فكان لٌله جمٌعا ٌصلً، ثم ٌصبح 
صابما فٌمضً بٌن الناس. لال: وله ساعة ٌمٌلها لال: فكان كذلن، فؤتاه الشٌطان عند نومته فمال 

ك، ولد ؼلبنً علٌه، لالوا: كما أنت حتى له أصحابه: مالن؟ لال: إنسان مسكٌن له على رجل ح
لال: فجعل ٌصٌح عمدا حتى ٌولظه لال: فسمع، فمال: مالن؟ لال:  -ٌستٌمظ، لال: وهو فوق نابم

إنسان مسكٌن، له على رجل حك لال: اذهب فمل له: ٌعطٌن، لال: لد أبً لال: اذهب أنت إلٌه 
ٌه فلم ٌرفع بكبلمن رأسا. لال: اذهب إلٌه لال: فذهب، ثم جاء من الؽد فمال: مالن؟ لال: ذهبت إل

فمل له: ٌعطٌن حمن، لال: فذهب، ثم جاء من الؽد حٌن لال: لال: فمال له أصحابه: اخرج فعل 

كنت  هللا بن، تجًء كل ٌوم حٌن ٌنام، ال تدعه ٌنام؟ فجعل ٌصٌح: من أجل أنً إنسان مسكٌن لو
ٌه فضربنً، لال: امش حتى أجا معن لال: ؼنٌا؟ لال: فسمع أٌضا، فمال: مالن؟ لال: ذهبت إل
 .(2)"فهو ممسن بٌده فلما راه ذهب معه نثر ٌده منه ففر

لما كبر الٌسع لال: لو أنً استخلفت على الناس رجبل ٌعمل علٌهم فً لال مجاهد:"  
حٌاتً حتى أنظر كٌؾ ٌعمل، لال: فجمع الناس، فمال: من ٌتمبل لً بثبلث أستخلفه: ٌصوم 

وم اللٌل، وال ٌؽضب، لال: فمام رجل تزدرٌه العٌن، فمال: أنا، فمال: أنت تصوم النهار، وٌم
النهار، وتموم اللٌل وال تؽضب؟ لال: نعم، لال: فردهم ذلن الٌوم، ولال مثلها الٌوم اآلخر، 
فسكت الناس ولام ذلن الرجل، فمال: أنا، فاستخلفه، لال: فجعل إبلٌس ٌمول للشٌاطٌن: علٌكم 

اهم، فمال: دعونً وإٌاه، فؤتاه فً صورة شٌخ كبٌر فمٌر، فؤتاه حٌن أخذ مضجعه بفبلن، فؤعٌ
للمابلة، وكان ال ٌنام اللٌل والنهار إال تلن النومة، فدق الباب، فمال: من هذا؟ لال: شٌخ كبٌر 
مظلوم، لال: فمام ففتح الباب، فجعل ٌمص علٌه، فمال: إن بٌنً وبٌن لومً خصومة، وإنهم 

وا بً وفعلوا، فجعل ٌطول علٌه، حتى حضر الرواح، وذهبت المابلة، ولال: إذا ظلمونً وفعل
رحت فؤتنً آخذ لن بحمن، فانطلك وراح، فكان فً مجلسه، فجعل ٌنظر هل ٌرى الشٌخ، فلم 

وٌنتظره فبل ٌراه، فلما رجع إلى المابلة،  ٌره، فجعل ٌبتؽٌه فلما كان الؽد جعل ٌمضً بٌن الناس
فدق الباب، فمال: من هذا؟ لال: الشٌخ الكبٌر المظلوم، ففتح له، فمال: ألم ألل  فؤخذ مضجعه، أتاه

                                                             

الحظ والبخت. تمول: جددت ٌا فبلن، أى: صرت ذا جد، فؤنت جدٌد حظٌظ، ومجدود « الجد»فً الصحاح (ٔ)
 .محظوظ

 .ٖٔٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٔٔ٘-ٓٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٔ٘-ٓٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٙٗ/1(:ص2ٖٖٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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لن إذا لعدت فؤتنً، فمال: إنهم أخبث لوم إذا عرفوا أنن لاعد، لالوا نحن نعطٌن حمن، وإذا 
لمت جحدونً، لال: فانطلك فإذا رحت فؤتنً، لال: ففاتته المابلة، فراح فجعل ٌنظر فبل ٌراه، 

النعاس، فمال لبعض أهله: ال تدعن أحدا ٌمرب هذا الباب حتى أنام، فإنً لد شك علً فشك علٌه 
النوم، فلما كان تلن الساعة جاء، فمال له الرجل وراءن، فمال: إنً لد أتٌته أمس فذكرت له 
أمري، لال: وهللا لمد أمرنا أن ال ندع أحدا ٌمربه، فلما أعٌاه نظر فرأى كوة فً البٌت، فتسور 

فإذا هو فً البٌت، وإذا هو ٌدق الباب، لال: واستٌمظ الرجل فمال: ٌا فبلن، ألم آمرن؟  منها،
لال: أما من لبلً وهللا فلم تإت، فانظر من أٌن أتٌت، لال: فمام إلى الباب، فإذا هو مؽلك كما 

ما  أؼلمه، وإذا هو معه فً البٌت، فعرفه فمال: أعدو هللا؟ لال: نعم أعٌٌتنً فً كل شًء، ففعلت
 .(ٔ)ترى ألؼضبن، فسماه: ذا الكفل، ألنه تكفل بؤمر فوفى به"

عبد هللا بن الحارث: "أن نبٌا من األنبٌاء، لال: من تكفل لً أن ٌصوم النهار وعن  
وٌموم اللٌل، وال ٌؽضب، فمام شاب فمال: أنا، فمال: اجلس: ثم عاد فمال: من تكفل لً أن ٌموم 

فمام ذلن الشاب فمال: أنا، فمال: اجلس، ثم عاد فمال: من تكفل اللٌل وٌصوم النهار، وال ٌؽضب؟ 
لً أن ٌموم اللٌل، وٌصوم النهار، وال ٌؽضب؟ فمام ذلن الشاب فمال: أنا، فمال: تموم اللٌل، 
وتصوم النهار، وال تؽضب فمات ذلن النبً، فجلس ذلن الشاب مكانه ٌمضً بٌن الناس، فكان 

إنسان لٌؽضبه وهو صابم ٌرٌد أن ٌمٌل، فضرب الباب  ال ٌؽضب، فجاءه الشٌطان فً صورة
ضربا شدٌدا، فمال: من هذا؟ فمال: رجل له حاجة، فؤرسل معه رجبل فمال: ال أرضى بهذا 
الرجل، فؤرسل معه آخر، فمال: ال أرضى بهذا، فخرج إلٌه فؤخذ بٌده، فانطلك معه، حتى إذا 

 .(ٕ)كان فً السوق خبله وذهب، فسمً ذا الكفل"
الث: أن ملكا لتل فً ٌوم ثبلثمابة نبً، وفر منه مابة نبً، فكفلهم ذو الكفل ٌطعمهم وٌسمٌهم الث

 . (ٖ)حتى أفلتوا، فسمً ذا الكفل، لاله ابن السابب

 . (٘)، وعطاء(ٗ)المول الثانً: أنه كان نبٌا، لاله الحسن
فاعرض لال عطاء: "أوحى هللا تعالى إلى نبً من األنبٌاء: إنً أرٌد لبض روحن، 

ال ٌفتر، وٌصوم النهار ال ٌفطر،  ملكن على بنً إسرابٌل، فمن تكفل لن بؤنه ٌصلً اللٌل
وٌمضً بٌن الناس وال ٌؽضب، فادفع ملكن إلٌه، ففعل ذلن، فمام شاب فمال: أنا أتكفل لن بهذا، 

 .(ٙ)"فتكفل به، فوفى، فشكر هللا له ذلن، ونبؤه، وسمً: ذا الكفل
أنه كان رجبل ال ٌنزع »ابن عمر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الكفل: ولد ذكر الثعلبً حدٌث 

عن ذنب، وأنه خبل بامرأة لٌفجر بها، فبكت، ولالت: ما فعلت هذا لط، فمام عنها تاببا، ومات 
 .(2)«من لٌلته، فؤصبح مكتوبا على بابه: لد ؼفر هللا للكفل

                                                             

 .5ٓ٘-1ٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .1ٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٖلمسٌر:، وزاد اٗٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٓ-ٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .1ٕٓ-ٕٓ/ٖزاد المسٌر:(ٙ)
ح  ٕٗ٘/ ٗوالحاكم  ٖٕ/ ٕوأحمد  5ٕٙٗضعٌؾ. أخرجه الترمذي ، والحدٌث 55ٕ/ٙتفسٌر الثعلبً: (2)

مع أن « ! المسند»من حدٌث ابن عمر. صححه الحاكم! ووافمه الذهبً! وكذا صححه أحمد شاكر فً  2ٙ٘ٔ
 « .التمرٌب»عد مولى طلحة، وهو مجهول كما فً مداره على س

عن عبد هللا الرازي عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عمر، وهذا إسناد ظاهره الحسن، لكنه  12ٖوأخرجه ابن حبان 
 معلول. ولال الترمذي عمب رواٌته: حدٌث حسن، ورواه ؼٌر واحد عن األعمش فرفعوه.

اش فؤخطؤ فٌه، فمال: عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عمر، وهو ورواه بعضهم فلم ٌرفعه، ورواه أبو بكر بن عٌ
ؼٌر محفوظ اه. وهو كما لال الترمذي رحمه هللا. وهذا الحدٌث إنما ٌعرؾ بسعد مولى طلحة، وهو مجهول. 

، « المستدرن»و « سنن الترمذي»و « مسند أحمد»وهنان علة أخرى، وهً االضطراب فً المتن. ففً 
وعند ؼٌره « سمعته أكثر من عشرٌن مرة»وعند ابن حبان « كان ذو الكفل»بان ، وعند ابن ح« كان الكفل»
وهذه الرواٌة تدل على وهنه. فلو كرره النبً ملسو هيلع هللا ىلص عشرٌن مرة أو سبع مرات لرواه عدد من « سبع مرات»
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فً بٌان ذي الكفل، وهذا ؼلط، ألن ذلن فجعله الثعلبً أحد الوجوه  لال ابن الجوزي:"
اسمه الكفل، والمذكور فً المرآن: ذو الكفل، وألن الكفل مات فً لٌلته التً تاب فٌها، فلم ٌمض 

معصومون عن إذا للنا: إنه نبً، فإن األنبٌاء علٌه زمان طوٌل ٌعالج فٌه الصبر عن الخطاٌا، و
 .(ٔ)ناصر، فوافمنً، ولال: لٌس هذا بذان" مثل هذا الحال. وذكرت هذا لشٌخنا أبً الفضل بن

اِبِرٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ، كل هإالء من الصابرٌن على  [، أي:"1٘}كُلٌّ ِمَن الصَّ
 .(ٕ)طاعة هللا سبحانه وتعالى، وعن معاصٌه، وعلى ألداره"

 .(ٖ)كلهم من أهل الصبر فٌما نابهم فً هللا" لال الطبري:" 
 .(ٗ)"ي: على طاعة هللا وترن معصٌتهأ لال ابن الجوزي:"

الصبر: هو حبس النفس ومنعها، مما تمٌل بطبعها إلٌه، وهذا ٌشمل أنواع  لال السعدي:"
 الصبر الثبلثة: الصبر على طاعة هللا والصبر عن معصٌة هللا، والصبر على ألدار هللا المإلمة. 

 حمها. فبل ٌستحك العبد اسم الصبر التام، حتى ٌوفً هذه الثبلثة 
فهإالء األنبٌاء، علٌهم الصبلة والسبلم، لد وصفهم هللا بالصبر، فدل أنهم وفوها حمها، 
ولاموا بها كما ٌنبؽً، ووصفهم أٌضا بالصبلح، وهو ٌشمل صبلح الملب، بمعرفة هللا ومحبته، 
واإلنابة إلٌه كل ولت، وصبلح اللسان، بؤن ٌكون رطبا من ذكر هللا، وصبلح الجوارح، 

الها بطاعة هللا وكفها عن المعاصً. فبصبرهم وصبلحهم، أدخلهم هللا برحمته، وجعلهم مع باشتؽ
إخوانهم من المرسلٌن، وأثابهم الثواب العاجل واآلجل، ولو لم ٌكن من ثوابهم، إال أن هللا تعالى 

 .(٘)نوه بذكرهم فً العالمٌن، وجعل لهم لسان صدق فً اآلخرٌن، لكفى بذلن شرفا وفضبل"
 
 رآنالم

اِلِحٌَن )  [6ٙ({ ]اْلنبٌاء : 6ٙ}َوأَْدَخْلنَاهُْم فًِ َرْحَمتِنَا إِنَُّهْم ِمَن الصَّ

 التفسٌر:
 وأدخلناهم فً رحمتنا، إنهم ممن صلح باطنه وظاهره، فؤطاع هللا وعمل بما أمره به.

صبرهم وصبلحهم أدخلناهم ب [، أي:"1ٙ}َوأَْدَخْلنَاهُْم فًِ َرْحَمِتنَا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الجنة دار الرحمة والنعٌم

 .(2)فًِ َرْحَمِتنَا{"} وأدخلنا إسماعٌل وإدرٌس وذا الكفل لال الطبري:ٌمول:" 
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: فً نعمتنا وهً النبوة" 
 .(5)لال الحسن: "أدخلناهم فً رحمتنا وهً الجنة" 
ن الصبر والصبلح كان ذلن كله رحمة جابز أن ٌكون جمٌع ما نالوا م لال الماترٌدي:" 

 .(ٔ)هللا وفضله، وهكذا أن من نال شٌبا من الخٌرات والطاعات فإنما ٌنال ذلن كله برحمته"

                                                                                                                                                                              

ستؽربه ابن كثٌر الصحابة. ولحمله جماعة من التابعٌن. كٌؾ ولم ٌروه سوى رجل مجهول. فالخبر واه، ولد ا
لكنه ذكر أنه لم ٌروه أحد من أصحاب الكتب الستة، والصواب أن الترمذي لد رواه كما  ٕٔٗ/ ٖ« تفسٌره»فً 

: ؼرٌب جدا. وفً إسناده نظر، فإن سعدا لال أبو حاتم: ال ٕٕٙ/ ٔ« تارٌخه»تمدم. ولال الحافظ ابن كثٌر فً 
عنه سوى عبد هللا الرازي اه. ولد ورد نحو هذه المصة فً  أعرفه إال بحدٌث واحد. ووثمه ابن حبان ولم ٌرو

مات فً « ذا الكفل»خبر الثبلثة الذٌن أطبك علٌهم الؽار. ومما ٌدل على وهن هذا الحدٌث أن الكفل هذا أو 
 .اللٌلة التً تاب فٌها، فكٌؾ ذلن واآلٌة وصفت إٌاه بالصبر؟! فتنبه وهللا أعلم

 .51ٕ/ٖزاد المسٌر: (ٔ)
 .5ٕٖفسٌر المٌسر:الت (ٕ)
 .ٔٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .51ٕ/ٖزاد المسٌر: (ٗ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٓ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٔٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٖٙ/2حكاه عنه الماترٌدي فً تؤوٌبلت أهل السنة: (5)
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لال بعض أهل المعانً: إن لوله: }وأدخلناهم فً رحمتنا{ أبلػ من لوله:  لال السمعانً:" 
ا بالرحمة، ولوله: ورحمناهم ورحمناهم; ألن لوله: }وأدخلناهم فً رحمتنا{ ٌمتضً أنهم ؼمرو

 .(ٕ)ٌمتضً أنه أصابهم رحمته"
اِلِحٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  ألنهم من أهل الفضل  [، أي:"1ٙ}إِنَُّهْم ِمَن الصَّ
 .(ٖ)"والصبلح
 .(ٗ)"ٌمول: إنهم ممن صلح، فؤطاع هللا، وعمل بما أمره لال الطبري:" 
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً: من المإمنٌن" 
 .(ٙ)اسم ٌجمع جمٌع خصال الخٌر"«: الصبلح» ل السمعانً:"لا 

 [:6ٙ-6ٖفوائد اآلٌات:]

 علو ممام الصبر ومثله الشكر فاألول على البؤساء والثانً على النعماء. -ٔ
 فضٌلة الدعاء وهو باب االستجابة وطرٌمها من ألهمه ألهم االستجابة -ٕ
ر إلى هللا، كما لال أٌوب علٌه التوسل إلى هللا تعالى بإظهار الضعؾ والحاجة واالفتما -ٖ

اِحِمٌَن{ ]األنبٌاء:  رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ًَ الضُّ ِن [، فتوسل إلى هللا 1ٖالسبلم: }أَنًِّ َمسَّ
 باإلخبار عن حالة نفسه، وأنه بلػ الضر منه كل مبلػ، وبرحمة ربه الواسعة العامة.

 فً سٌر الصالحٌن مواعظ وفً لصص الماضٌٌن عبر.  -ٗ
ما من » تلى بفمد مال أو أهل أو ولد فصبر كان له من هللا الخلؾ، وفً الحدٌث:من اب -٘

مسلم تصٌبه مصٌبة فٌمول ما أمره هللا إنا هلل وإنا إلٌه راجعون اللهم أجرنى فى مصٌبتى 
 .(2)«واخلؾ لى خٌرا منها إال آجره هللا فى مصٌبته وأخلؾ هللا له خٌرا منها

 
 المرآن

ٌُْر اْلَواِرثٌَِن )}َوَزَكِرٌَّا إِْذ نَ   [66({ ]اْلنبٌاء : 66اَدى َربَّهُ َرّبِ اَل تَذَْرنًِ فَْرًدا َوأَْنَت َخ
 التفسٌر:
لصة عبد هللا زكرٌا حٌن دعا ربه أن ٌرزله الذرٌة لما َكِبرت سنُّه لاببل  -أٌها الرسول  -واذكر 

ً الناس من بعدي، وأنت رب ال تتركنً وحًٌدا ال عمب لً، هب لً وارثًا ٌموم بؤمر الدٌن ف
 خٌر البالٌن وخٌر َمن خلفنً بخٌر.

ٌَّا إِْذ َناَدى َربَّهُ َرّبِ اَل تََذْرنًِ َفْرًدا{ ]األنبٌاء :    -واذكر  [، أي:"15لوله تعالى:}َوَزَكِر
خبر رسولنا زكرٌا حٌن دعا ربه دعاء مخلص منٌب لاببلً: رّب ال تتركنً وحٌداً  -أٌها الرسول 

 .(1)"ال وارثببل ولد و
واذكر ٌا دمحم زكرٌا حٌن نادى ربه }رب ال تذرنً{ وحٌدا }فردا{  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)ال ولد لً وال عمب، فارزلنً وارثا من آل ٌعموب ٌرثنً"
ٌُْر اْلَواِرثٌَِن{ ]األنبٌاء :  وأنت خٌر البالٌن وخٌر َمن  [، أي:"15لوله تعالى:}َوأَْنَت َخ

 .(ٓٔ)"خلفنً بخٌر
 .(ٔ)ثم رد األمر إلى هللا فمال :}وأنت خٌر الوارثٌن{" لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٙ/2تؤوٌبلت أهل النسة: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖر السمعانً:تفسٌ (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 ( .51٘ٔ، رلم 5ٓ٘/ٔ( ، وابن ماجه )5ٔ1، رلم ٖٔٙ/ٕحدٌث أم سلمة: أخرجه مسلم )(2)

 (.22ٕٙٙ، رلم 5ٖٓ/ٙحدٌث أبى سلمة: أخرجه أحمد )
 .ٕٓ٘/ٕة التفاسٌر:صفو (1)
 .ٕٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٕ)"وأنت ٌا رب خٌر من ٌبمى بعد كل من ٌموت لال الصابونً:أي:"
وأنت خٌر حً ٌبمى بعد مٌت، وفٌه مدح له تعالى بالبماء وإشارة إلى  لال اآللوسً:أي:"

فه عز وجل، ولٌل أراد بذلن رد فناء من سواه من األحٌاء، وفً ذلن استمطار لسحابب لط
 .(ٖ)األمر إلٌه سبحانه كؤنه لال: إن لم ترزلنً ولدا ٌرثنً فؤنت خٌر وارث فحسبً أنت"

 
 المرآن

ٌَْراِت َوٌَ  ْدعُونَنَا }فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ ٌَْحٌَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرعُوَن ِفً اْلَخ
 [6ٓ({ ]اْلنبٌاء : 6َٓغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعٌَن )رَ 

 التفسٌر:
فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه ٌحٌى، وجعلنا زوجته صالحة فً أخبللها وصالحة 
للحمل والوالدة بعد أن كانت عالًرا، إنهم كانوا ٌبادرون إلى كل خٌر، وٌدعوننا راؼبٌن فٌما 

 ابفٌن من عموبتنا، وكانوا لنا خاضعٌن متواضعٌن.عندنا، خ
 .(ٗ)"فاستجبنا له دعاءه [، أي:"5ٓ}فَاْستََجْبَنا لَهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(٘)فاستجبنا لزكرٌا دعاءه" لال الطبري:" 
 .(ٙ)"ووهبنا له على الكبر ابنه ٌحٌى [، أي:"5ٓ}َوَوَهْبنَا لَهُ ٌَْحٌَى{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(2)ووهبنا له ٌحٌى ولدا ووارثا ٌرثه" لال الطبري:" 
وجعلنا زوجته صالحة فً  [، أي:"5ٓ}َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(1)"أخبللها وصالحة للحمل والوالدة بعد أن كانت عالًرا
 .(5)ٌمول: كانت عمٌما فجعلناها تلد فذلن صبلحها" لال الفراء:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: امرأته فحاضت وكانت ال تحٌض من الكبر" لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)كانت ال تلد" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕٔ)كانت عالرا فجعلها هللا ولودا ووهب له منها ٌحًٌ" لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)كان فً خلمها شًء" ولال دمحم بن كعب المرظً:" 
وهو البذاء، فؤصلح هللا ذلن  كان فً خلمها سوء وفً لسانها طول لال عطاء:" 
إن هللا أصلح لزكرٌا زوجه، كما أخبر تعالى ذكره بؤن جعلها ولودا  لال الطبري:" 

حسنة الخلك، ألن كل ذلن من معانً إصبلحه إٌاها، ولم ٌخصص هللا جل ثناإه بذلن بعضا دون 
لة، فهو على العموم بعض فً كتابه، وال على لسان رسوله، وال وضع، على خصوص ذلن دال

 .(٘ٔ)ما لم ٌؤت ما ٌجب التسلٌم له بؤن ذلن مراد به بعض دون بعض"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5/1ٖروح المعانً: (ٖ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙٗ/1(:ص2ٔ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٙٗ/1(:ص2ٖٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٙٗ/1(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)



ٕٖٓ 
 

ٌَْراِت{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  إنهم كانوا  [، أي:"5ٓ}إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ
 .(ٔ)"ٌبادرون إلى كل خٌر

جه وٌحٌى، كانوا ٌمول هللا: إن الذٌن سمٌناهم، ٌعنً زكرٌا وزو لال الطبري:" 
 .(ٕ)ٌسارعون فً الخٌرات فً طاعتنا، والعمل بما ٌمربهم إلٌنا"

إِنما استجبنا دعاء من ذُكر من األنبٌاء ألنهم كانوا صالحٌن ٌجّدون  لال الصابونً:أي:" 
 .(ٖ)فً طاعة هللا وٌتسابمون فً فعل الطاعات وعمل الصالحات"

 .(ٗ)زكرٌا وامرأته" ٌعنً: أعمال الصالحات، ٌعنً: لال مماتل:" 
وٌدعوننا راؼبٌن فٌما عندنا،  [، أي:"5ٓ}َوٌَْدعُونَنَا َرَؼبًا َوَرَهبًا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(٘)"خابفٌن من عموبتنا
وكانوا ٌعبدوننا رؼبا ورهبا، وعنى بالدعاء فً هذا الموضع: العبادة،  لال الطبري:" 

 وأدعو ربً عسى أن ال أكون بدعاء ربً شمٌا{ كما لال }وأعتزلكم وما تدعون من دون هللا
وٌعنى بموله }رؼبا{ أنهم كانوا ٌعبدونه رؼبة منهم فٌما ٌرجون منه من رحمته وفضله 

 .(ٙ)}ورهبا{، ٌعنً: رهبة منهم من عذابه وعمابه، بتركهم عبادته وركوبهم معصٌته"
عز  -من عذاب هللا }ورهبا{ -عز وجل -}وٌدعوننا رؼبا{ فً ثواب هللا لال مماتل:" 

 .(2)وجل"
عن ابن جرٌج لوله: "}وٌدعوننا رؼبا ورهبا{، لال: رؼبا: طمعا وخوفا، ولٌس ٌنبؽً  

 .(1)ألحدهما إن ٌفارق اآلخر"
لوله: "}وٌدعوننا رؼبا ورهبا{، لال: خوفا وطمعا، لال: ولٌس ٌنبؽً عن ابن زٌد،  

 .(5)ألحدهما أن ٌفارق اآلخر"
 .(ٓٔ)ما عندنا ورهبا مما عندنا"رؼبا فٌ لال سفٌان:" 

وكانوا لنا خاضعٌن  [، أي:"5ٓ}َوَكانُوا َلنَا َخاِشِعٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"متواضعٌن

ٌمول: وكانوا لنا متواضعٌن متذللٌن، وال ٌستكبرون عن عبادتنا  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)ودعابنا"
 .(ٖٔ)، لال: أذالء"{}َوَكانُوا لََنا َخاِشِعٌنَ عن لتادة: لوله: " 
 .(ٗٔ)متواضعٌن" -سبحانه -ٌعنً هلل لال مماتل:" 
 .(٘ٔ)الخشوع الخوؾ الداٌم فً الملب" لال الحسن:" 
عن عبد هللا بن حكٌم لال: "خطبنا أبو بكر رضً هللا عنه ثم لال: أما بعد، فإنً أوصٌكم  

جمعوا اإللحاؾ بالمسؤلة، فإن بتموى هللا وتثنوا علٌه بما هو له أهل وتخلطوا الرؼبة بالرهبة وت

                                                             

 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٙٙٗ/1(:ص2ٔ1ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ(:صٖٗ: ٕ٘: ٓ٘ٙتفسٌر سفٌان الثوري) (ٓٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٙٗ/1(:ص2ٔ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 . ٕ٘ٓ(:صٗٔ: ٕٙ: ٔ٘ٙتفسٌر سفٌان الثوري)(٘ٔ)



ٕٓٗ 
 

هللا عز وجل أثنى على زكرٌا وأهل بٌته فمال: }إنهم كانوا ٌسارعون فً الخٌرات وٌدعوننا 
 .(ٔ)رؼبا ورهبا وكانوا لنا خاشعٌن{"

 
 المرآن

({ ]اْلنبٌاء : 6ٔالَِمٌَن )}َوالَّتًِ أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فٌَِها ِمْن ُروِحنَا َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آٌَةً ِلْلعَ 
6ٔ] 

 التفسٌر:
لصة مرٌم بنت عمران التً حفظت فرجها من الحرام، ولم تؤِت فاحشة  -أٌها الرسول  -واذكر 

فً حٌاتها، فؤرسل هللا إلٌها جبرٌل علٌه السبلم، فنفخ فً جٌب لمٌصها، فوصلت النفخة إلى 
بلم، فحملت به من ؼٌر زوج، فكانت هً رحمها، فخلك هللا بذلن النفخ المسٌح عٌسى علٌه الس

 وابنها بذلن عبلمة على لدرة هللا، وعبرة للخلك إلى لٌام الساعة.
لصة  -أٌها الرسول  -واذكر  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}َوالَّتًِ أَْحَصَنْت فَْرَجَها{ ]األنبٌاء :  

 .(ٕ)فرجها من الحرام" مرٌم بنت عمران التً حفظت
التً أحصنت فرجها، ٌعنً مرٌم بنت عمران، حفظت فرجها واذكر  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ومنعت فرجها مما حرم هللا علٌها إباحته فٌه"
}أحصنت فرجها{ من الفواحش، ألنها لذفت وهً مرٌم بنة عمران أم  لال مماتل:" 

 .(ٗ)"-صلى هللا علٌهما -عٌسى
بلم ، بمصة زكرٌا وابنه لََرن تعالى لصة مرٌم وابنها عٌسى ، علٌه الس لال ابن كثٌر:" 

ٌحٌى ، علٌهما السبلم ، فٌذكر أوال لصة زكرٌا ، ثم ٌتبعها بمصة مرٌم ; ألن تلن ُمَوّطبة لهذه ، 
فإنها إٌجاد ولد من شٌخ كبٌر لد َطعَن فً السن ، ومن امرأة عجوز عالر لم تكن تلد فً حال 

أنثى ببل ذكر. هكذا ولع فً شبابها ، ثم ٌذكر لصة مرٌم وهً أعجب ، فإنها إٌجاد ولد من 
 .(٘)سورة "آل عمران" ، وفً سورة "مرٌم" ، وهاهنا ذكر لصة زكرٌا ، ثم أتبعها بمصة مرٌم"

عن ابن عباس لال: "كتب لٌصر إلى معاوٌة: سبلم علٌن أما بعد.... فؤنببنً بؤكرم عباد  
فملت: أما أكرم عباده علٌه هللا علٌه وأكرم إمابه علٌه، فكتب إلٌه: أما بعد.. كتبت إلً تسؤلنً 

فآدم خلمه بٌده وعلمه األسماء كلها، وأما أكرم إمابه علٌه فمرٌم بنت عمران التً أحصنت 
 .(ٙ)فرجها"

فؤمرنا جبرٌل فنفخ فً فتحة  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}فَنَفَْخنَا فٌَِها ِمْن ُروِحَنا{ ]األنبٌاء :  
 .(2)"فحملت بعٌسىفدخلت النفخة إِلى جوفها  -لمٌصها  -درعها 

 .(1)نفخ فً جٌبها" لال لتادة:" 
صلى  -فً جٌبها فحملت من نفخة جبرٌل بعٌسى -علٌه السبلم -نفخ جبرٌل لال مماتل:" 
 .(5)"-هللا علٌهم
وجعلنا مرٌم مع ولدها  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آٌَةً ِلْلعَالَِمٌَن{ ]األنبٌاء :  

 .(ٔ)"وأعجوبة للخلك تدل عدرتنا الباهرة لٌعتبر بها الناس عٌسى عبلمةً 

                                                             

 .ٕٙٙٗ/1(:ص2ٔ5ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٙٙٗ/1(:ص2ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٙٙٗ/1(:ص2ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)



ٕٓ٘ 
 

أي : داللة على أن هللا على كل شًء لدٌر ، وأنه ٌخلك ما ٌشاء ، و }  لال ابن كثٌر:" 
ٌْبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُوُن { ]ٌس :  ًة ِللنَّاِس { [. وهذا كموله : } َوِلنَْجعَلَهُ آٌَ 1ٕإِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َش

 .(ٕ)["ٕٔ]مرٌم : 
من ؼٌر  -علٌها السبلم -ٌعنً: عبرة لبنً إسرابٌل، فكانا آٌة إذ حملت مرٌم لال مماتل:" 

 .(ٖ)"-صلى هللا علٌه -بشر، وولدت عٌسى من ؼٌر أب
ٌمول: وجعلنا مرٌم وابنها عبرة لعالمً زمانهما ٌعتبرون بهما وٌتفكرون  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ٌعلمون عظٌم سلطاننا ولدرتنا على ما نشاء"فً أمرهما، ف
 .(٘)"عن ابن عباس ، لوله : "} ِلْلعَالَِمٌَن { لال: الجن واإلنس 
ولم ٌمل: آٌتٌن، ألن شؤنهما واحد. ولو لٌل: آٌتٌن لكان صوابا ألنها ولدت  لال الفراء:" 

 .(ٙ)وهً بكر، وتكلم عٌسى فً المهد فتكون آٌتٌن إذ اختلفتا"
 [:6ٔ-66اآلٌات:]فوائد 

فضٌلة دعوة ذي النون: }ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن{ . إذ ورد أنه ما دعا  -ٔ
 بها مإمن إال استجٌب له، ولوله تعالى: }وكذلن ننجً المإمنٌن{ ٌموي هذا الخبر.

 استحباب سإال الولد لؽرض صالح ال من أجل الزٌنة واللهو به فمط. -ٕ
 لزوجة الصالحة من حسنة الدنٌا.تمرٌر أن ا -ٖ
فضٌلة المسارعة فً الخٌرات والدعاء برؼبة ورهبة والخشوع فً العبادات وخاصة فً  -ٗ

 الصبلة والدعاء.
 فضٌلة العفة واالحصان للفرج. -٘
كون مرٌم وابنها آٌة ألن مرٌم ولدت من ؼٌر فحل، وألن عٌسى كان كذلن وكلم الناس فً  -ٙ

 موتى بإذن هللا تعالى.المهد، وكان ٌحٌى ال

 
 المرآن

ٌِْه فَنَاَدى فًِ الظُّلَُماِت أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ أَ  ْنَت }َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْمِدَر َعلَ
 [66({ ]اْلنبٌاء : 66سُْبَحانََن إِنًِّ كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن )

 التفسٌر:
ت، وهو ٌونس بن َمتَّى علٌه السبلم، أرسله هللا إلى لومه فدعاهم فلم واذكر لصة صاحب الحو

ٌإمنوا، فتوعَّدهم بالعذاب فلم ٌنٌبوا، ولم ٌصبر علٌهم كما أمره هللا، وخرج ِمن بٌنهم ؼاضًبا 
علٌهم، ضابمًا صدره بعصٌانهم، وظن أن هللا لن ٌضٌِّك علٌه وٌإاخذه بهذه المخالفة، فابتبله هللا 

ٌك والحبس، والتممه الحوت فً البحر، فنادى ربه فً ظلمات اللٌل والبحر وبطن بشدة الض
الحوت تاببًا معترفًا بظلمه; لتركه الصبر على لومه، لاببل: ال إله إال أنت سبحانن، إنً كنت من 

 الظالمٌن.
صاحب  واذكر لصة [، أي:"12}َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمَؽاِضًبا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

ً لمومه إِذ كان ٌدعوهم إِلى اإِلٌمان فٌكفرون حتى أصابه  الحوت، حٌن خرج من بلده مؽاضبا
 .(2)"ضجر منهم فخرج عنهم

واذكر ٌا دمحم صاحب الحوت، ٌونس بن متى حٌن ذهب  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٔ)مؽاضبا"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٔ/ٖفسٌر مماتل بن سلٌمان:ت (ٖ)
 .ٕٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٙٙ/1(:ص5٘٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (2)
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إلى أهل لرٌة "نٌنوى" وذلن أن ٌونس بن َمتَّى ، علٌه السبلم ، بعثه هللا  لال ابن كثٌر:" 
، وهً لرٌة من أرض الموصل ، فدعاهم إلى هللا ، فؤبوا علٌه وتمادوا على كفرهم ، فخرج من 
بٌن أظهرهم مؽاضبا لهم ، ووعدهم بالعذاب بعد ثبلث. فلما تحمموا منه ذلن ، وعلموا أن النبً 

بٌن األمهات وأوالدها ، ال ٌكذب ، خرجوا إلى الصحراء بؤطفالهم وأنعامهم ومواشٌهم ، وفرلوا 
ثم تضرعوا إلى هللا عز وجل ، وجؤروا إلٌه ، ورؼت اإلبل وفُْضبلنها ، وخارت البمر وأوالدها 
، وثؽت الؽنم وُحْمبلنها ، فرفع هللا عنهم العذاب ، لال هللا تعالى : } فَلَْوال َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمَنْت 

ٌَا َوَمتَّْعنَاهُْم إَِلى  فَنَفَعََها إٌَِمانَُها إِال لَْوَم ٌُونُسَ  ْن ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ لَمَّ
 [.51ِحٌٍن { ]ٌونس : 

جت بهم ، وخافوا أن  وأما ٌونس ، علٌه السبلم ، فإنه ذهب فركب مع لوم فً سفٌنة فَلَجَّ
ه ، فولعت المرعة على ٌونس ، فؤبوا ٌؽرلوا، فالترعوا على رجل ٌلمونه من بٌنهم ٌتخففون من

أن ٌلموه ، ثم أعادوا المرعة فولعت علٌه أًٌضا ، فؤبوا ، ثم أعادوها فولعت علٌه أًٌضا ، لال هللا 
[ ، أي : ولعت علٌه المرعة، فمام ٔٗٔتعالى : } فََساَهَم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌَن { ] الصافات : 

ٌابه ، ثم ألمى نفسه فً البحر ، ولد أرسل هللا ، سبحانه ٌونس ، علٌه السبلم ، وتجرد من ث
حوتًا ٌشك البحار ، حتى جاء فالتمم ٌونس  -فٌما لاله ابن مسعود  -وتعالى ، من البحر األخضر 

حٌن ألمى نفسه من السفٌنة ، فؤوحى هللا إلى ذلن الحوت أال تؤكل له لحًما ، وال تهشم له عظما ; 
 .(ٕ)وإنما بطنن له ٌكون سجنًا"فإن ٌونس لٌس لن رزلا ، 

 وجوه: [،12}إِْذ ذََهَب ُمؽَاِضبًا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً 
ً للملن وكان اسمه حزلٌا ولم ٌكن به بؤس ، حكاه النماش  .(ٖ)أحدها : ٌعنً: مراؼما

ً عن لومه ، لاله ابن عباس  .(ٙ)، والضحان(٘)، والحسن(ٗ)الثانً : مؽاضبا
 .(1)، والشعبً(2). لاله ابن عباسإذ كشؾ عنهم العذاب بعدما وعدهموه ربه ،الثالث : مؽاضباً ل

بعثه هللا، ٌعنً ٌونس إلى أهل لرٌته، فردوا علٌه ما جاءهم به  لال ابن عباس:" 
وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلن أوحى هللا إلٌه: إنً مرسل علٌهم العذاب فً ٌوم كذا وكذا، فاخرج 

لومه الذي وعده هللا من عذابه إٌاهم، فمالوا: ارمموه، فإن خرج من بٌن من بٌن أظهرهم، فؤعلم 
أظهركم فهو وهللا كابن ما وعدكم، فلما كانت اللٌلة التً وعدوا بالعذاب فً صبحها أدلج ورآه 
الموم، فخرجوا من المرٌة إلى براز من أرضهم، وفرلوا بٌن كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى هللا، 

الهم، وتنظر ٌونس الخبر عن المرٌة وأهلها، حتى مر به مار، فمال: ما فعل أهل فاستمالوه، فؤل
المرٌة؟ فمال: فعلوا أن نبٌهم خرج من بٌن أظهرهم، عرفوا أنه صدلهم ما وعدهم من العذاب، 
فخرجوا من لرٌتهم إلى براز من األرض، ثم فرلوا بٌن كل ذات ولد وولدها، وعجوا إلى هللا 

ل منهم، وأخر عنهم العذاب، لال: فمال ٌونس عند ذلن وؼضب: وهللا ال أرجع وتابوا إلٌه، فمب
 .(5)إلٌهم كذابا أبدا، وعدتهم العذاب فً ٌوم ثم رد عنهم، ومضى على وجهه مؽاضبا"

إنما ؼاضب ربه من أجل أنه أمر بالمصٌر إلى لوم لٌنذرهم بؤسه، وٌدعوهم إلٌه، فسؤل الرابع: 
خوص إلٌهم، فمٌل له: األمر أسرع من ذلن، ولم ٌنظر حتى شاء أن ربه أن ٌنظره، لٌتؤهب للش

                                                                                                                                                                              

 .]بتصرؾ[ٔٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٔٔ٘/1ٔي:انظر: تفسٌر الطبر (ٗ)
 .٘ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٙٗ/1(:ص2ٖٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
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ٌنظر إلى أن ٌؤخذ نعبل لٌلبسها، فمٌل له نحو المول األول، وكان رجبل فً خلمه ضٌك، فمال: 
 .(ٔ)أعجلنً ربً أن آخذ نعبل فذهب مؽاضبا. وهذا لول الحسن

ٌكون علٌهم واحد، فكان ٌوحى كانت تكون أنبٌاء جمٌعا الخامس: وهو ما لاله عمرو بن لٌس:" 
إلى ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أرسل فبلن إلى بنً فبلن، فمال هللا: إذ ذهب مؽاضبا لال: مؽاضبا لذلن 

 .(ٕ)"النبً
ٌِْه{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  فظنَّ ٌونس أْن لن نضٌّك  [، أي:"12}فََظنَّ أَْن لَْن نَْمِدَر َعلَ

 .(ٖ)علٌه بالعموبة"
ِه{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:ً وف  ٌْ  [، أربعة وجوه من التفسٌر:12}فََظنَّ أَْن لَْن نَْمِدَر َعلَ

لن نضٌّك علٌه، وأنّا نخلٌّه ونهمله. والعرب تمول: فبلن ممّدر علٌه فً  أحدها : معناه:فظن أن
ا إِ  ذا َما اْبتبَلهُ فَمََدَر الرزق، وممتّر علٌه، بمعنى واحد، أي مضٌّك علٌه. ومنه لوله تعالى: }َوأَمَّ

ٌِْه ِرْزلَهُ{ ]الفجر:   .(ٗ). لاله ابن لتٌبةأي: ضٌك علٌه[، َٙٔعلَ
، (1)، والكلبً(2)، والضحان(ٙ)، ومجاهد(٘)الثانً : فظن أن لن نعالبه بما صنع ، لاله لتادة

 .(5)ومماتل
ا ؼاضب بعض أي: لن نمدر علٌه العموبة، ألنه لد اذنب بتركه لومه وانم لال االخفش:" 

 .(ٓٔ)الملون ولم ٌؽاضب ربه كان باهلل عز وجل اعلم من ذلن"
ظن أن لن نمضً علٌه عموبة وال ببلء فٌما صنع بمومه فً ؼضبه إذ  ولال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)ؼضب علٌهم، وفراره وعموبته أخذ النون إٌاه"
 .(ٕٔ)الثالث : فظن أن لن نحكم علٌه بما حكمنا ، حكاه ابن شجرة

 . (ٖٔ)"ٌرٌد أن لن نمدر علٌه من العموبة ما لدرنا اء :لال الفر
 ، وهو معنى ما ذكره الفراء. (ٗٔ)بالتشدٌد« نمّدر»ولرأ ابن عباس : 

 .(٘ٔ)لال الماوردي:"وال ٌجوز أن ٌكون محموالً على العجز عن المدرة علٌه ألنه كفر"
نب، انطلك وروي عن عوؾ سعٌد بن أبً الحسن، لال: "بلؽنً أن ٌونس لما أصاب الذ

مؽاضبا لربه، واستزله الشٌطان، حتى ظن أن لن نمدر علٌه، لال: وكان له سلؾ وعبادة 
وتسبٌح، فؤبى هللا أن ٌدعه للشٌطان، فؤخذه فمذفه فً بطن الحوت، فمكث فً بطن الحوت 
أربعٌن من بٌن لٌلة وٌوم، فؤمسن هللا نفسه فلم ٌمتله هنان، فتاب إلى ربه فً بطن الحوت، 

نفسه، لال: فمال: }سبحانن إنً كنت من الظالمٌن{، لال: فاستخرجه هللا من بطن الحوت  وراجع
برحمته، بما كان سلؾ من العبادة والتسبٌح، فجعله من الصالحٌن، لال عوؾ: وبلؽنً أنه لال 

 .(ٙٔ)فً دعابه: وبنٌت لن مسجدا فً مكان لم ٌبنه أحد لبلً"

                                                             

 .ٖٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙٗ/1(:ص2ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕالتفاسٌر:صفوة  (ٖ)
 .ٖٖٕانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٗ)
 .ٗٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٗٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٙٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٙٙٗ/ٖالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .٘ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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ذا ذكر عنده ٌونس، ولوله }فظن أن لن نمدر عن إٌاس بن معاوٌة المدنً، :"أنه كان إ
 .(ٔ)علٌه{، ٌمول إٌاس: فلم فر؟"

الرابع : أنه على معنى استفهام ، تمدٌره : أفظن أن لن نمدر علٌه ، فحذؾ ألؾ االستفهام إٌجازاً 
 .(ٖ)، وسلٌمان بن المعتمر(ٕ)، لاله ابن زٌد

لصواب، لول من لال: عنى وأولى هذه األلوال فً تؤوٌل ذلن عندي با لال الطبري:" 
به: فظن ٌونس أن لن نحبسه ونضٌك علٌه، عموبة له على مؽاضبته ربه، ألنه ال ٌجوز أن 
ٌنسب إلى الكفر ولد اختاره لنبوته، ووصفه بؤن ظن أن ربه ٌعجز عما أراد به وال ٌمدر علٌه، 

بذلن، وأما ما ووصؾ له بؤنه جهل لدرة هللا، وذلن وصؾ له بالكفر، وؼٌر جابز ألحد وصفه 
لاله ابن زٌد، فإنه لول لو كان فً الكبلم دلٌل على أنه استفهام حسن، ولكنه ال داللة فٌه على أن 
ذلن كذلن، والعرب ال تحذؾ من الكبلم شٌبا لهم إلٌه حاجة إال ولد أبمت دلٌبل على أنه مراد فً 

أن المراد به االستفهام كما لال  الكبلم، فإذا لم ٌكن فً لوله :}فظن أن لن نمدر علٌه{، داللة على
 .(ٗ)ابن زٌد، كان معلوما أنه لٌس به وإذا فسد هذان الوجهان، صح الثالث وهو ما للنا"

}فَنَاَدى فًِ الظُّلَُماِت أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ أَْنَت سُْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ لوله تعالى: 
ربه فً ظلمات اللٌل والبحر وبطن الحوت تابًبا معترفًا بظلمه; فنادى  [، أي:"12]األنبٌاء : 

 .(٘)"لتركه الصبر على لومه، لاببل: ال إله إال أنت سبحانن، إنً كنت من الظالمٌن
ٌمول: نادى ٌونس بهذا المول معترفا بذنبه تاببا من خطٌبته }إنً كنت من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)الظالمٌن{ فً معصٌتً إٌان"
 .(2)معترفا بذنبه، تاببا من خطٌبته" عباس:" لال ابن 
دمحم بن لٌس: لوله :"}ال إله إال أنت سبحانن{، ما صنعت من شًء فلم أعبد ؼٌرن،  

 .(1)}إنً كنت من الظالمٌن{، حٌن عصٌتن"

لال عوؾ األعرابً: "لما صار ٌونس فً بطن الحوت ظن أنه لد مات، ثم حرن  
نادى: ٌا رب اتخذت لن مسجدا فً موضع ما اتخذه رجله، فلما تحركت سجد مكانه، ثم 

 .(5)أحد"
هرٌرة، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لما أراد هللا حبس ٌونس فً بطن الحوت، أوحى عن أبً  

هللا إلى الحوت: أن خذه وال تخدش له لحما وال تكسر عظما، فؤخذه، ثم هوى به إلى مسكنه من 
سفل البحر، سمع ٌونس حسا، فمال فً نفسه: ما هذا؟ لال: فؤوحى هللا البحر، فلما انتهى به إلى أ

إلٌه وهو فً بطن الحوت: إن هذا تسبٌح دواب البحر، لال: فسبح وهو فً بطن الحوت، فسمعت 
المبلبكة تسبٌحه، فمالوا: ٌا ربنا إنا نسمع صوتا ضعٌفا بؤرض ؼرٌبه؟ لال: ذان عبدي ٌونس، 

فً البحر، لالوا: العبد الصالح الذي كان ٌصعد إلٌن منه فً عصانً فحبسته فً بطن الحوت 
كل ٌوم ولٌلة عمل صالح؟ لال: نعم ، لال: فشفعوا له عند ذلن، فؤمر الحوت فمذفه فً الساحل، 

 .(ٓٔ)كما لال هللا تبارن وتعالى:}وهو سمٌم{"
 :[، ثبلثة ألوال12}فَنَاَدى فًِ الظُّلَُماِت{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً  

                                                             

 .٘ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٙٔ٘-٘ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٙٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٔ٘-2ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .1ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .1ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
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، (ٕ)، ولتادة(ٔ)أحدها : أنها ظلمة اللٌل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ، لاله ابن عباس
 .(٘)، ودمحم بن كعب(ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)وعمرو بن مٌمون

 .(ٙ)الثانً : أنها ظلمة الحوت فً بطن الحوت ، لاله سالم بن أبً الجعد
له لحما وال عظما، ثم ابتلع أوحى هللا إلى الحوت أن ال تضر  لال سالم بن أبً الجعد:"

 .(2)الحوت حوت آخر، لال: }فنادى فً الظلمات{، لال: ظلمة الحوت، ثم حوت، ثم ظلمة البحر"
 .(1)الثالث : أنها ظلمة الخطٌبة ، وظلمة الشدة ، وظلمة الوحدة . أفاده الماوردي

أنه ناداه فً لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا أخبر عن ٌونس  
الظلمات :}أن ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن{، وال شن أنه لد عنى بإحدى 
الظلمات: بطن الحوت، وباألخرى: ظلمة البحر، وفً الثالثة اختبلؾ، وجابز أن تكون تلن 
الثالثة: ظلمة اللٌل، وجابز أن تكون كون الحوت فً جوؾ حوت آخر، وال دلٌل ٌدل على أي 

 .(5)لن من أي، فبل لول فً ذلن أولى بالحك من التسلٌم لظاهر التنزٌل"ذ
 

 المرآن
ٌْنَاهُ ِمَن اْلغَّمِ َوَكذَِلَن نُْنِجً اْلُمْإِمنٌَِن )  [66({ ]اْلنبٌاء : 66}فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ

 التفسٌر:
ل  ٌن العاملٌن بشرعنا.فاستجبنا له دعاءه، وخلَّصناه ِمن َؼم هذه الشدة، وكذلن ننجً المصّدِ

 .(ٓٔ)"فاستجبنا له دعاءه [، أي:"11لوله تعالى:}فَاْستََجْبَنا لَهُ{ ]األنبٌاء :  
}فاستجنا{ لٌونس دعاءه إٌانا، إذ دعانا فً بطن الحوت، ونجٌناه من الؽم  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)"الذي كان فٌه بحبسناه فً بطن الحوت وؼمه بخطٌبته وذنبه
{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}َونَ  َناهُ ِمَن اْلؽَّمِ ٌْ  .(ٕٔ)"وخلَّصناه ِمن َؼم هذه الشدة [، أي:"11جَّ

ٌمول جل ثناإه: وكما أنجٌنا ٌونس من كرب الحبس فً بطن الحوت فً  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"البحر إذ دعانا، كذلن ننجً المإمنٌن من كربهم إذا استؽاثوا بنا ودعونا

 .(ٗٔ)ه من بطن الحوت ، وتلن الظلمات"أي : أخرجنا لال ابن كثٌر:" 
 وفً مدة لبثه فً بطن الحوت ثبلثة ألوال:

 .(٘ٔ)أحدها : أربعون ٌوماً. لاله سعٌد بن ابً الحسن
 .(ٙٔ)الثانً : ثبلثة أٌام

 . (ٔ)الثالث : من ارتفاع النهار إلى آخره

                                                             

 .ٙٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري:انظر:  (ٗ)
 .ٙٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٙٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٔ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .٘ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)



ٕٔٓ 
 

ل : لال الشعبً : "أربع ساعات ، ثم فتح الحوت فاه فرأى ٌونس ضوء الشمس ، فما
 .(ٕ)سبحانن إنً كنت من الظالمٌن ، فلفظه الحوت"

"ما لفظه الحوت حتى صار مثل الصبً المنفوس، لد نشر اللحم والعظم،  لال ابن زٌد:
 .(ٖ)فصار مثل الصبً المنفوس، فؤلماه فً موضع، وأنبت هللا علٌه شجرة من ٌمطٌن"

 .(ٗ)لال ابن عباس: "كانت رسالة ٌونس بعد أن ألماه الحوت"
لٌن  [، أي:"11لوله تعالى:}َوَكذَِلَن نُْنِجً اْلُمْإِمِنٌَن{ ]األنبٌاء :   وكذلن ننجً المصّدِ

 .(٘)"العاملٌن بشرعنا
أي : إذا كانوا فً الشدابد وَدَعونا منٌبٌن إلٌنا ، وال سٌما إذا دعوا بهذا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ن سٌد األنبٌاء "الدعاء فً حال الببلء ، فمد جاء الترؼٌب فً الدعاء بها ع
سعد بن مالن، لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: اسم هللا الذي إذا دعً به أجاب عن  

وإذا سبل به أعطى، دعوة ٌونس بن متى، لال: فملت: ٌا رسول هللا، هً لٌونس بن متى خاصة 
ة إذا دعوا بها، ألم تسمع أم لجماعة المسلمٌن؟ لال: هً لٌونس بن متى خاصة، وللمإمنٌن عام

لول هللا تبارن وتعالى :}فنادى فً الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن 
 .(2)فاستجبنا له ونجٌناه من الؽم وكذلن ننجً المإمنٌن{،فهو شرط هللا لمن دعاه بها"

، فً لال : "مررت بعثمان بن عفان ، رضً هللا عنه  -ابن أبً ولاص عن سعد  
ًّ السبلم ، فؤتٌت عمر بن الخطاب فملت  المسجد ، فسلمت علٌه ، فمؤل عٌنٌه منً ثم لم ٌَرُدْد عل
: ٌا أمٌر المإمنٌن ، هل حدث فً اإلسبلم شًء ؟ مرتٌن ، لال : ال وما ذان ؟ للت : ال إال أنً 

د علً السبلم. لال : مررُت بعثمان آنفا فً المسجد ، فسلمت علٌه ، فمؤل عٌنٌه منً ، ثم لم ٌَْردُ 
السبلم ؟ لال : ما  فؤرسل عمر إلى عثمان فدعاه ، فمال : ما منعن أال تكون َرَددت على أخٌن

فعلُت. لال سعد : للُت : بلى حتى حلَؾ وحلفت ، لال : ثم إن عثمان ذكَر فمال : بلى ، وأستؽفر 

ها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال وهللا ما هللا وأتوب إلٌه ، إنن مررت بً آنفا وأنا أحّدث نفسً بكلمة سمعتُ 
ذكرتها لط إال تَْؽَشى بصري وللبً ؼَشاوة. لال سعد : فؤنا أنببن بها ، إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر لنا 

إلى  أول دعوة ثم جاء أعرابً فشؽله ، حتى لَام رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاتبعته ، فلما أشفمت أن ٌسبمنً
ًّ رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : "من هذا ؟ أبو إسحاق ؟" لال :  منزله ضربت بمدمً األرض ، فالتفت إل
للت : نعم ، ٌا رسول هللا. لال : "فمه ؟" للت : ال وهللا ، إال أنن ذكرَت لنا أول دعوة ، ثم جاء 

فً بطن الحوت : } ال إِلَهَ إِال أَْنَت  هذا األعرابً فشؽلن. لال : "نعم ، دعوةُ ذي النون ، إذ هو
 .(1)سُْبَحانََن إِّنًِ كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن { ، فإنه لم ٌدع بها مسلم ربه فً شًء لط إال استجاب له"

 
 المرآن

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُّكُْم فَاْعبُُدوِن ) تُكُْم أُمَّ  [6ٕ({ ]اْلنبٌاء : 6ٕ}إِنَّ َهِذِه أُمَّ
 التفسٌر:

هإالء األنبٌاء جمًٌعا دٌنهم واحد، اإلسبلم، وهو االستسبلم هلل بالطاعة وإفراده بالعبادة، وهللا 
 وحده ال شرٌن له. -أٌها الناس  -سبحانه وتعالى رب الخلك فاعبدوه 

                                                                                                                                                                              

 .1ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٗٙٔٙ/1ٔحكاه عنه مكً فً الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .(5ٕٗٓٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )ٖ٘ٓ٘( وسنن الترمذي برلم )2ٓٔ/ٔالمسند )(1)



ٕٔٔ 
 

ًة َواِحَدةً{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  تُكُْم أُمَّ ا دٌنهم هإالء األنبٌاء جمٌعً  [، أي:"5ٕ}إِنَّ َهِذِه أُمَّ
 .(ٔ)"واحد، اإلسبلم، وهو االستسبلم هلل بالطاعة وإفراده بالعبادة

 .(ٕ)إن هذا دٌنكم دٌنا واحدا" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)أي دٌنكم دٌن واحد، وربكم واحد والشرٌعة مختلفة" لال لتادة:" 
 .(ٗ)إن هذه ملتكم ملة واحدة" لال الطبري:ٌمول:" 
أمتكم فً حال اجتماعها على الحك، فإذا افترلت فلٌس المعنى: أن هذه  لال الزجاج:" 

 .(٘)من خالؾ الحك داخبل فٌها"
ٌمول: إن هذه ملتكم التً أنتم علٌها، ٌعنً شرٌعة اإلسبلم هً ملة واحدة  لال مماتل:" 

 .(ٙ)"-عز وجل -كانت علٌها األنبٌاء والمإمنون الذٌن نجوا من عذاب هللا
 .(2)ة واحدة "أي : سنتكم سن لال ابن كثٌر:" 
أي: هإالء الرسل المذكورون هم أمتكم وأبمتكم الذٌن بهم تؤتمون،  لال السعدي:" 

 .(1)وبهدٌهم تمتدون، كلهم على دٌن واحد، وصراط واحد، والرب أٌضا واحد"
وهللا سبحانه وتعالى رب الخلك  [، أي:"5ٕ}َوأَنَا َربُّكُْم فَاْعبُُدوِن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(5)"وحده ال شرٌن له -أٌها الناس  -بدوه فاع
وأنا ربكم أٌها الناس فاعبدون دون اآللهة واألوثان وسابر ما  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٓٔ)تعبدون من دونً"
}وأنا ربكم{ الذي خلمتكم، وربٌتكم بنعمتً، فً الدٌن والدنٌا، فإذا كان  لال السعدي:" 

دا، وهو عبادة هللا، وحده ال شرٌن له، بجمٌع أنواع الرب واحدا، والنبً واحدا، والدٌن واح
العبادة كان وظٌفتكم والواجب علٌكم، المٌام بها، ولهذا لال: }فاعبدون{ فرتب العبادة على ما 

 .(ٔٔ)سبك بالفاء، ترتٌب المسبب على سببه"
 

 المرآن
ٌْنَا َراِجعُوَن ) ٌْنَُهْم كُلٌّ إِلَ  [6ْٖلنبٌاء : ({ ]ا6ٖ}َوتَمَطَّعُوا أَْمَرهُْم بَ

 التفسٌر:
ق كثٌر من أتباعهم فً الدٌن شٌعًا وأحزابًا، فعبدوا  لكن الناس اختلفوا على رسلهم، وتفرَّ

 المخلولٌن واألهواء، وكلهم راجعون إلٌنا ومحاسبون على ما فعلوا.
ٌْنَُهْم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  فوا على لكن الناس اختل [، أي:"5ٖ}َوتَمَطَّعُوا أَْمَرهُْم بَ

ق كثٌر من أتباعهم فً الدٌن شًٌعا وأحزابًا  .(ٕٔ)"رسلهم، وتفرَّ
وتفرق الناس فً دٌنهم الذي أمرهم هللا به ودعاهم إلٌه، فصاروا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٖٔ)فٌه أحزابا، فهودت الٌهود، وتنصرت النصارى وعبدت األوثان"
 .(ٔ)بٌن ُمَصدق لهم ومكذب" أي : اختلفت األمم على رسلها ، فمن لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٙٗ/1(:ص2ٕٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٙٙٗ/1(:ص2ٕٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٓٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٓ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)



ٕٕٔ 
 

فرلوا دٌنهم اإلسبلم الذي أمروا به فٌما بٌنهم فصاروا زبرا، ٌعنً:  لال مماتل:" 
 .(ٕ)فرلا"

أي: اختلفوا فً الدٌن فصاروا فٌه فرلا وأحزابا، ٌعنً: طوابؾ الٌهود  لال الواحدي:" 
 .(ٖ)فً هذه اآلٌة بمنزلة: التمطٌع"« التمطع»والنصارى، و

 .(ٗ)لبً: "فرلوا دٌنهم فٌما بٌنهم، ٌلعن بعضهم بعضا، وتبرأ بعضهم من بعض"لال الك 
 .(٘)تمطعوا: اختلفوا، فً الدٌن" لال ابن زٌد:" 
كان البلبك، االجتماع على هذا األمر، وعدم التفرق فٌه، ولكن البؽً  لال السعدي:" 

هم بٌنهم{ أي: تفرق األحزاب واالعتداء، أبٌا إال االفتراق والتمطع. ولهذا لال: }وتمطعوا أمر
المنتسبون التباع األنبٌاء فرلا، وتشتتوا، كل ٌدعً أن الحك معه، والباطل مع الفرٌك اآلخر و 

 .(ٙ)}كل حزب بما لدٌهم فرحون{"
ٌْنَا َراِجعُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  َل وكلهم راجعون إلٌنا ومحاسبون  [، أي:"5ٖ}كُلٌّ إِ

 .(2)"على ما فعلوا
 .(1)أخبر أن مرجع جمٌع أهل األدٌان إلٌه، وأنه مجاز جمٌعهم" ال الواحدي:"ل 
أي : ٌوم المٌامة ، فٌجاَزى كل بحسب عمله ، إن خًٌرا فخٌر ، وإن شًرا  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)فشر"
لد علم أن المصٌب منهم، من كان سالكا للدٌن الموٌم، والصراط  لال السعدي:" 

بٌاء وسٌظهر هذا، إذا انكشؾ الؽطاء، وبرح الخفاء، وحشر هللا الناس المستمٌم، مإتما باألن
لفصل المضاء، فحٌنبذ ٌتبٌن الصادق من الكاذب، ولهذا لال: }كل{ من الفرق المتفرلة وؼٌرهم 

 .(ٓٔ)}إلٌنا راجعون{ أي: فنجازٌهم أتم الجزاء"
 

 المرآن
اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمٌن فاَلَ   [6ٗ({ ]اْلنبٌاء : 6ٗ كُْفَراَن ِلَسْعٌِِه َوإِنَّا لَهُ َكاتِبُوَن )}فََمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

 التفسٌر:
فمن التزم اإلٌمان باهلل ورسله، وعمل ما ٌستطٌع من صالح األعمال طاعةً هلل وعبادة له فبل 
ٌضٌع هللا عمله وال ٌبطله، بل ٌضاعفه كله أضعافًا كثٌرة، وسٌجد ما عمله فً كتابه ٌوم ٌُْبعث 

 عد موته.ب
اِلَحاِت َوهَُو ُمْإِمٌن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  من ٌعمل شٌباً  [، أي:"5ٗ}فََمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

 .(ٔٔ)"من الطاعات وأعمال البّر والخٌر بشرط اإِلٌمان
فمن عمل من هإالء الذٌن تفرلوا فً دٌنهم بما أمره هللا به من العمل  لال الطبري:" 

أمره ونهٌه، وهو ممر بوحدانٌة هللا; مصدق بوعده ووعٌده متبرئ من  الصالح، وأطاعه فً
 .(ٕٔ)األنداد واآللهة"

 .(ٔ)"-عز وجل -ٌمول وهو مصدق بتوحٌد هللا لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                              

 .2ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٗ)
 .ٕٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٓ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .2ٖٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٓ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/1ٔسٌر الطبري:تف (ٕٔ)



ٕٖٔ 
 

ال بُطبلن لثواب عمله وال ٌضٌع  [، أي:"5ٗ}فَبَل كُْفَراَن ِلَسْعٌِِه{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"شًء من جزابه

 :(ٖ)أي: فبل كفر لعمله، ولال عبٌدة:" لال أبو 
 .(ٗ)من الناس ناس ال تنام جدودهم ... وجّدى وال كفران هلل نابم"

ٌمول: فإن هللا ٌشكر عمله الذي عمل له مطٌعا له، وهو به مإمن، فٌثٌبه  لال الطبري:" 
مه ثوابه فً اآلخرة ثوابه الذي وعد أهل طاعته أن ٌثٌبهموه، وال ٌكفر ذلن له فٌجحده، وٌحر

 .(٘)على عمله الصالح"
كفران: مصدر مثل الؽفران والشكران، والعرب تمول: ؼفرانن ال  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)كفرانن"
وسٌجد ما عمله فً كتابه ٌوم ٌُْبعث  [، أي:"5ٗ}َوِإنَّا لَهُ َكاتِبُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(2)"بعد موته
له الصالحة كلها، فبل نترن منها شٌبا لنجزٌه ٌمول: ونحن نكتب أعما لال الطبري:" 

 .(1)على صؽٌر ذلن وكبٌره وللٌله وكثٌره"
 .(5)تكتب له حسناته حتى ٌجزى بها الجنة" لال ٌحً:" 
 .(ٓٔ)نؤمر الحفظة أن ٌكتبوا لذلن العامل ما عمل لٌجازى به" لال الواحدي:أي:" 
 

 المرآن
 [6٘({ ]اْلنبٌاء : 6٘نَُّهْم اَل ٌَْرِجعُوَن )}َوَحَراٌم َعلَى لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها أَ 

 التفسٌر:
وممتنع على أهل المرى التً أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم، رجوعهم إلى الدنٌا لبل ٌوم 

 المٌامة; لٌستدركوا ما فرطوا فٌه.
لال الطبري: ٌمول:" حرام على أهل لرٌة أهلكناهم بطبعنا على للوبهم وختمنا على  

صارهم، إذ صدوا عن سبٌلنا وكفروا بآٌاتنا، أن ٌتوبوا وٌراجعوا اإلٌمان بنا واتباع أسماعهم وأب
 .(ٔٔ)أمرنا والعمل بطاعتنا"

 وفً تفسٌر هذه اآلٌة وجهان: 
أحدهما : معناه: حرام على لرٌة وجدناها هالكة بالذنوب أنهم ال ٌرجعون إلى التوبة، وهو لول 

 .(ٕٔ)عكرمة
جب }على لرٌة أهلكناها{ لال: كتبنا علٌها الهبلن فً ، لال: و«وحرم"»عكرمة:  عن 

 .(ٖٔ)دٌنها }أنهم ال ٌرجعون{ عما هم علٌه"
 .(ٗٔ)عن عكرمة: "}وحرم{، لال: وجب بالحبشٌة" 

                                                                                                                                                                              

 .5ٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٗ٘/1ٔ، وتفسٌر الطبري:٘ٔٗ/ ٖالجمهرة البٌت ؼٌر منسوب فً   (ٖ)
 .ٕٗ/ٕمجاز المرآن (ٗ)
 .ٕٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٓٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٖٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٓٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)

 . (ٓٔ)ٕٔ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:
 .ٕٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 ، وعزاه إلى ابن المنذر.2ٕٙ/٘أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖٔ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص2ٕٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)



ٕٔٗ 
 

، (ٔ)الثانً : وحرام على لرٌة أهلكناها بالعذاب أنهم ال ٌرجعون إلى الدنٌا ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٗ)ن كثٌر، وبه لال اب(ٖ)، ولتادة(ٕ)والحسن
 .(٘)لال لتادة:" أي" وجب علٌها أنها إذا هلكت ال ترجع إلى دنٌاها" 
وحرم على لرٌة أهلكناها أنهم ال :»ابن عباس: "أنه كان ٌمرأ هذه اآلٌة  عن 
 .(ٙ)، فبل ٌرجع منهم راجع، وال ٌتوب منهم تابب"«ٌرجعون

ا لال: }ألم ٌروا كم ولال ابن عباس:" وجب على لرٌة أهلكناها أنهم ال ٌرجعون، كم
 .(2)أهلكنا لبلهم من المرون أنهم إلٌهم ال ٌرجعون{"

والمول الذي لاله عكرمة فً ذلن أولى عندي بالصواب، وذلن أن هللا  لال الطبري:" 
تعالى ذكره أخبر عن تفرٌك الناس دٌنهم الذي بعث به إلٌهم الرسل، ثم أخبر عن صنٌعه بمن 

ٌمان به والعمل بطاعته، ثم أتبع ذلن لوله: }وحرام على لرٌة عم بما دعته إلٌه رسله من اإل
أهلكناها أنهم ال ٌرجعون{، فؤلن ٌكون ذلن خبرا عن صنٌعه بمن أبى إجابة رسله وعمل 
بمعصٌته، وكفر به، أحرى، لٌكون بٌانا عن حال المرٌة األخرى التً لم تعمل الصالحات 

 .(1)وكفرت به "
 المرآن

( َواْلتََرَب اْلَوْعُد اْلَحكُّ فَِإذَا 6ْٙت ٌَؤُْجوُج َوَمؤُْجوُج َوهُْم ِمْن ُكّلِ َحَدٍب ٌَْنِسلُوَن )}َحتَّى إِذَا فُتِحَ 
ٌْلَنَا لَْد كُنَّا فًِ َغْفلٍَة ِمْن َهذَا بَْل كُنَّا َظاِلِمٌَن ) ًَ َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر الَِّذٌَن َكفَُروا ٌَا َو ({ 66ِه

 [66 - 6ٙ]اْلنبٌاء : 
 ٌر:التفس

فإذا فُتِح سد ٌؤجوج ومؤجوج، وانطلموا من مرتفعات األرض وانتشروا فً جنباتها مسرعٌن، دنا 
ٌوم المٌامة وبَدْت أهواله فإذا أبصار الكفار ِمن شدة الفزع مفتوحة ال تكاد تَْطِرؾ، ٌدعون على 

اد له، وكنا بذلن أنفسهم بالوٌل فً حسرة: ٌا وٌلنا لد كنا الهٌن ؼافلٌن عن هذا الٌوم وعن اإلعد
 ظالمٌن.
حتى إذا فتح سدُّ  [، أي:"5ٙلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا فُتَِحْت ٌَؤُْجوُج َوَمؤُْجوُج{ ]األنبٌاء :  

 .(5)"ٌؤجوج ومؤجوج
 .(ٓٔ)ٌعنً: فلما فتحت ٌؤجوج ومؤجوج" لال ٌحٌى:" 
حتى إذا فتح عن ٌؤجوج ومؤجوج، وهما أمتان من األمم  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٔٔ)مهما"رد
 .(ٕٔ)أمتان من وراء ردم ذي المرنٌن" لال ابن جرٌج:" 
إن ٌؤجوج ومؤجوج ٌزٌدون على سابر اإلنس الضعؾ، وإن الجن  لال ألو العالٌة:" 

 .(ٖٔ)ٌزٌدون على اإلنس الضعؾ، وإن ٌؤجوج ومؤجوج رجبلن اسمهما ٌؤجوج ومؤجوج"

                                                             

 .2ٕٙٗ/1(:ص2ٕٖ٘ٔ(، )2ٕٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٓٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص2ٕ2ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٖ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص2ٕ2ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)



ٕٔ٘ 
 

أولهم بنهر مثل دجلة، وٌمر عن عبد هللا بن عمرو أنه لال: "إن ٌؤجوج ومؤجوج ٌمر  
آخرهم فٌمول: لد كان فً هذا مرة ماء، ال ٌموت رجل منهم إال ترن من ذرٌته ألفا فصاعدا، 
ولال: من بعدهم ثبلث أمم ال ٌعلم عددهم إال هللا: تؤوٌل، وتارٌس، وناسن أو منسن، شن 

 .(ٔ)شعبة"
شاءوا، ونساء ٌجامعون  لال عبد هللا بن عمرو: "ٌؤجوج ومؤجوج لهم أنهار ٌلممون ما 

 .(ٕ)ما شاءوا، وشجر ٌلممون ما شاءوا، وال ٌموت رجل إال ترن من ذرٌته ألفا فصاعدا"
لال عمرو البكالً،: "إن هللا جزأ المبلبكة واإلنس والجن عشرة أجزاء فتسعة منهم  

ر ال الكروبٌون وهم المبلبكة الذي ٌحملون العرش، ثم هم أٌضا الذٌن ٌسبحون اللٌل والنها
ٌفترون، لال: ومن بمً من المبلبكة ألمر هللا ووحٌه ورسالته، ثم جزأ اإلنس والجن عشرة 

اإلنس ولد إال ولد من الجن تسعة، ثم جزأ اإلنس على  أجزاء، فتسعة منهم الجن، ال ٌولد من
 .(ٖ)عشرة أجزاء، فتسعة منهم ٌؤجوج ومؤجوج، وسابر اإلنس جزء"

لال: "رأى ابن عباس صبٌانا ٌنزو بعضهم على بعض عن عبٌد هللا بن أبً ٌزٌد،  
 .(ٗ)ٌلعبون، فمال ابن عباس: هكذا ٌخرج ٌؤجوج ومؤجوج"

لال أبو سعٌد: "ٌخرج ٌؤجوج ومؤجوج فبل ٌتركون أحدا إال لتلوه، إال أهل الحصون،  
لٌهم فٌمرون على البحٌرة فٌشربونها، فٌمر المار فٌمول: كؤنه كان ههنا ماء، لال: فبعث هللا ع

النؽؾ حتى ٌكسر أعنالهم فٌصٌروا خباال فتمول أهل الحصون: لمد هلن أعداء هللا، فٌدلون رجبل 
لٌنظر، وٌشترط علٌهم إن وجدهم أحٌاء أن ٌرفعوه، فٌجدهم لد هلكوا، لال: فٌنزل هللا ماء من 

رج السماء فٌمذفهم فً البحر، فتطهر األرض منهم، وٌؽرس الناس بعدهم الشجر والنخل، وتخ
 .(٘)األرض ثمرتها كما كانت تخرج فً زمن ٌؤجوج ومؤجوج"

عند خروج ٌؤجوج ومؤجوج حفروا حتى ٌسمع الذٌن ٌلونهم لرع إذا كان لال كعب:" 

فبوسهم، فإذا كان اللٌل لالوا: نجًء ؼدا فنخرج، فٌعٌدها هللا كما كانت، فٌجٌبون من الؽد 
فٌجدونه لد أعاده هللا كما كان، فٌحفرونه حتى ٌسمع الذٌن ٌلونهم لرع فبوسهم، فإذا كان اللٌل 

ٌمول: نجًء ؼدا فنخرج إن شاء هللا، فٌجٌبون من الؽد فٌجدونه ألمى هللا على لسان رجل منهم 
كما تركوه، فٌحفرون ثم ٌخرجون، فتمر الزمرة األولى بالبحٌرة فٌشربون ماءها، ثم تمر الزمرة 

وتفر الناس منهم،  -الثانٌة فٌلحسون طٌنها، ثم تمر الزمرة الثالثة فٌمولون: لد كان ههنا مرة ماء 
ٌرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع مخضبة بالدماء، فٌمولون: ؼلبنا أهل فبل ٌموم لهم شًء، 

األرض وأهل السماء، فٌدعو علٌهم عٌسى ابن مرٌم، فٌمول: اللهم ال طالة وال ٌدٌن لنا بهم، 
فاكفناهم بما شبت، فٌسلط هللا علٌهم دودا ٌمال له النؽؾ، فتفرس رلابهم، وٌبعث هللا علٌهم طٌرا 

ها فتلمٌهم فً البحر، وٌبعث هللا عٌنا ٌمال لها الحٌاة تطهر األرض منهم وتنبتها، فتؤخذهم بمنالر
حتى إن الرمانة لٌشبع منها السكن، لٌل: وما السكن ٌا كعب؟ لال: أهل البٌت، لال: فبٌنا الناس 
كذلن، إذ أتاهم الصرٌخ أن ذا السوٌمتٌن ٌرٌده، فٌبعث عٌسى طلٌعة سبع مابة، أو بٌن السبع 

والثمان مابة، حتى إذا كانوا ببعض الطرٌك بعث هللا رٌحا ٌمانٌة طٌبة، فٌمبض هللا فٌها  مابة
روح كل مإمن، ثم ٌبمى عجاج من الناس ٌتسافدون كما تتسافد البهابم، فمثل الساعة كمثل رجل 
ٌطٌؾ حول فرسه ٌنتظرها متى تضع، فمن تكلؾ بعد لولً هذا شٌبا أو على هذا شٌبا فهو 

 .(ٙ)المتلكؾ"
عن حذٌفة بن الٌمان، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أول اآلٌات: الدجال، ونزول عٌسى، ونار  

تخرج من لعر عدن أبٌن، تسوق الناس إلى المحشر، تمٌل معهم إذا لالوا، والدخان، والدابة، ثم 

                                                             

 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)



ٕٔٙ 
 

ومؤجوج أمم  ٌؤجوج ومؤجوج. لال حذٌفة: للت: ٌا رسول هللا، وما ٌؤجوج ومؤجوج؟ لال: ٌؤجوج
كل أمة أربع مابة ألؾ، ال ٌموت الرجل منهم حتى ٌرى ألؾ عٌن تطرؾ بٌن ٌدٌه من صلبه، 
وهم ولد آدم، فٌسٌرون إلى خراب الدنٌا، ٌكون ممدمتهم بالشام وسالتهم بالعراق، فٌمرون بؤنهار 

لد لتلنا أهل  الدنٌا، فٌشربون الفرات والدجلة وبحٌرة الطبرٌة حتى ٌؤتوا بٌت الممدس، فٌمولون
فماتلوا من فً السماء، فٌرمون بالنشاب إلى السماء، فترجع نشابهم مخضبة بالدم، فٌمولون  الدنٌا

لد لتلنا من فً السماء، وعٌسى والمسلمون بجبل طور سٌنٌن، فٌوحً هللا هلالج لج إلى عٌسى: أن 
وٌإمن المسلمون، أحرز عبادي بالطور وما ٌلً أٌلة، ثم إن عٌسى ٌرفع رأسه إلى السماء 

فٌبعث هللا علٌهم دابة ٌمال لها النؽؾ، تدخل من مناخرهم فٌصبحون موتى من حاق الشام إلى 
حاق العراق، حتى تنتن األرض من جٌفهم، وٌؤمر هللا السماء فتمطر كؤفواه المرب، فتؽسل 

 .(ٔ)األرض من جٌفهم ونتنهم، فعند ذلن طلوع الشمس من مؽربها"
وهم لكثرتهم من كل  [، أي:"5ْٙم ِمْن كُّلِ َحَدٍب ٌَْنِسلُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}َوهُ  

 .(ٕ)"مرتفع من األرض ومن كل أكمة وناحٌة ٌسرعون للنزول
ٌخرجون مشاة مسرعٌن فً  ٌعنً: وهم من كل شرؾ ونشز وأكمة لال الطبري:" 

 :(ٖ)مشٌهم كنسبلن الذبب، كما لال الشاعر
 .(ٗ)"... برد اللٌل علٌه فنسلعسبلن الذبب أمسى لاربا 

 .(٘)الحدب كل أكمة ومكان مرتفع" لال الفراء:" 
 واألجود فً -بالجٌم والثاء  -، «من كل جدث ٌنسلون:»روٌت أٌضا  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)هذا الحرؾ، }حدب ٌنسلون{ بالحاء، والحدب كل أكمة، و }ٌنسلون{: ٌسرعون"
 .(2)ون{، ٌمول: من كل شرؾ ٌمبلون"عن ابن عباس، لوله :"}من كل حدب ٌنسل 
 .(1)لال لتادة:" من كل أكمة" 

 .(ٓٔ). لال ابن زٌد:" هذا مبتدأ ٌوم المٌامة"(5)لال ابن زٌد:" الحدب: الشًء المشرؾ" 
 [، لوالن:5ٙلوله تعالى:}َوهُْم ِمْن ُكّلِ َحَدٍب ٌَْنِسلُوَن{ ]األنبٌاء : وفً  

موضع كانوا دفنوا فٌه من األرض، وإنما عنً بذلن بنو آدم ٌخرجون من كل أحدهما: أنهم 
 .(ٔٔ). وهذا لول مجاهدالحشر إلى مولؾ الناس ٌوم المٌامة

 .(ٕٔ)جمع الناس من كل مكان جاءوا منه ٌوم المٌامة، فهو حدب" لال مجاهد:" 
، (ٖٔ)عنً بذلن ٌؤجوج، ومؤجوج. وأن لوله }وهم{ كناٌة عن أسمابه، موهذا لول عبدهللاالثانً: 

 .(ٗٔ)به لال الطبريو

                                                             

 .2ٕ٘-ٕٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
البٌت للبٌد أو للنابؽة الجعدي )اللسان: عسل، ونسل( . وعسل الذبب والثعلب ٌعسل عسبل وعسبلنا: مضى (ٖ)

ونسل الماشً  مسرعا، واضطرب فً عدوه، وهز رأسه. والمارب: الذي ٌطلب الماء لٌبل، ٌسٌر إلٌه مسرعا.
 .ٌنسل )كٌضرب وٌمتل( نسبل )بالتسكٌن والتحرٌن( ونسبلنا: أسرع. وأصل النسبلن للذبب، ثم استعمل فً ؼٌره

 .ٕٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .٘ٓٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٕٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٕٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌخرج ٌؤجوج ومؤجوج فٌمرحون فً األرض، فٌفسدون فٌها، ثم لرأ عن عبدهللا، لال:"  
عبد هللا }وهم من كل حدب ٌنسلون{، لال: ثم ٌبعث هللا علٌهم دابة مثل النؽؾ، فتلج فً أسماعهم 

 .(ٔ)"منهم ومناخرهم فٌموتون منها فتنتن األرض منهم، فٌرسل هللا عز وجل ماء فٌطهر األرض
وروي عن أبً سعٌد الخدري لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "ٌفتح ٌؤجوج ومؤجوج  

 .(ٕ)ٌخرجون على الناس كما لال هللا :}من كل حدب ٌنسلون{، فٌؽشون األرض"
{ ]األنبٌاء :  ْت دنا ٌوم المٌامة وبدَ  [، أي:"52لوله تعالى:}َواْلتََرَب اْلَوْعُد اْلَحكُّ

 .(ٖ)"أهواله
 .(ٗ)ٌعنً: النفخة اآلخرة" لال ٌحٌى:"

حتى إذا فتحت ٌؤجوج ومؤجوج، الترب الوعد الحك، وذلن وعد هللا  لال الطبري:ٌمول:"
الذي وعد عباده أنه ٌبعثهم من لبورهم للجزاء والثواب والعماب، وهو ال شن حك كما لال جل 

 .(٘)ثناإه"
 .(ٙ)حتى إذا فتحت الترب" :-وهللا أعلم -معناه لال الفراء:" 

{، عن ابن زٌد،   .(2)"الترب ٌوم المٌامة منهملوله : "}َواْلتََرَب اْلَوْعُد اْلَحكُّ
لال حذٌفة: "لو أن رجبل افتلى فلوا بعد خروج ٌؤجوج ومؤجوج لم ٌركبه حتى تموم 

 .(1)"المٌامة
ًَ َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر الَِّذٌَن َكفَُرو فإذا أبصار  [، أي:"52ا{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}فَإِذَا ِه

 .(5)"الكفار ِمن شدة الفزع مفتوحة ال تكاد تَْطِرؾ
فإذا أبصار الذٌن كفروا لد شخصت عند مجًء الوعد الحك  لال الطبري: ٌمول:"
 .(ٓٔ)بؤهواله ولٌام الساعة بحمابمها"

 .(ٔٔ)"شخصت أبصار الكفار فبل تكاد تطرؾ من شدة ذلن الٌوم لال الكلبً:"

 .(ٕٔ)أي: منزعجة" لال السمعانً:"
 .(ٖٔ)أي: مرتفعة األجفان ال تكاد تطرؾ من هول ما هم فٌه" لال النسفً:"

ٌْلََنا لَْد كُنَّا فًِ َؼْفلٍَة ِمْن َهذَا{ ]األنبٌاء :  وٌمولون ٌا وٌلنا لد  [، أي:"52لوله تعالى:}ٌَا َو
 .(ٗٔ)"كنا الهٌن ؼافلٌن عن هذا الٌوم وعن اإلعداد له

وهم ٌمولون: ٌا وٌلنا لد كنا لبل هذا الولت فً الدنٌا فً ؼفلة من هذا ل الطبري: "لا
 .(٘ٔ)الذي نرى ونعاٌن ونزل بنا من عظٌم الببلء"

 .(ٙٔ)ٌعنون تكذٌبهم بالساعة" لال ٌحٌى:"
 .(ٔ)"وكنا بذلن ظالمٌن [، أي:"52لوله تعالى:}بَْل كُنَّا َظاِلِمٌَن{ ]األنبٌاء : 

                                                             

 .ٖٔ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٖ٘/1ٌٔر الطبري:تفس (٘)
 .ٕٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٖ٘/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٗ٘/1ٔبري:تفسٌر الط (٘ٔ)
 .ٖ٘ٗٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙٔ)
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 .(ٕ)نفسنا"أل لال ٌحٌى:أي:"
 .(ٖ)"أنفسنا بتكذٌب الرسل لال الواحدي:أي:"
  .(ٗ)بوضعنا العبادة فً ؼٌر موضعها" لال البؽوي:أي:"

ما كنا نعمل لهذا الٌوم ما ٌنجٌنا من شدابده، بل كنا ظالمٌن  لال الطبري: أي:"
 .(٘)بمعصٌتنا ربنا وطاعتنا إبلٌس وجنده فً عبادة ؼٌر هللا عز وجل"

أضربوا عن المول السابك وأخبروا بالحمٌمة المإلمة والمعنى لم نكن  :"لال الصابونً
 .(ٙ)"فً ؼفلٍة حٌث ذكَّرتنا الرسُل ونبَّهتنا اآلٌات، بل كنا ظالمٌن ألنفسنا بالتكذٌب وعدم اإِلٌمان

 [:66-6ٕفوائد اآلٌات:]
هللا تعالى فً  وحدة الدٌن وكون اإلسبلم هو دٌن البشرٌة كافة ألنه لابم على أساس توحٌد -ٔ

 عبادته التً شرعها لٌعبد بها.
 بٌان ما حدث للبشرٌة من تمزٌك الدٌن بٌنها بحسب األهواء واألطماع واألؼراض. -ٕ
 وعد هللا ألهل اإلٌمان والعمل الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة. -ٖ
ا هللا تعالى ال تمرٌر حمٌمة وهً إذا لَِضً بهبلن أمة تعذرت علٌها التوبة، وأن أمة ٌهلكه -ٗ

تعود إلى الحٌاة الدنٌا بحال وإن البشرٌة عابدة إلى ربها فممتنع عدم عودة الناس إلى ربهم، 
 وذلن لحسابهم وجزابهم ٌوم المٌامة.

 
 

 المرآن
ِ َحَصُب َجَهنََّم أَْنتُْم لََها َواِرُدوَن )  [66({ ]اْلنبٌاء : 66}إِنَّكُْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 التفسٌر:

وما كنتم تعبدون من دون هللا من األصنام وَمن رضً بعبادتكم إٌاه من الجن  -أٌها الكفار  -إنكم 
 واإلنس، ولود جهنم وحطبها، أنتم وهم فٌها داخلون.

ِ َحَصُب َجَهنََّم{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:  أٌها  إِنكم [، أي:"51}إِنَّكُْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(2)"المشركون وما تعبدونه من األوثان واألصنام، حطب جهنم وولودها

إنكم أٌها المشركون باهلل، العابدون من دونه األوثان واألصنام، وما  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(1)َحَصُب َجَهنََّم{"} تعبدون من دون هللا من اآللهة

 ألوال: [،51َحَصُب َجَهنََّم{ ]األنبٌاء : وفً لوله تعالى:} 
 .(5)أحدها : ولود جهنم ، وهو لول بن عباس

 .(ٓٔ)شجر جهنم" ولال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)الثانً : معناه: حطب جهنم، لاله مجاهد

 .(ٔ)ٌعنً: حطب جهنم بلؽة لرٌش" لال ابن سبلم البؽدادي:" 

                                                                                                                                                                              

 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .ٖٙ٘/٘تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖ٘٘/1ٔسٌر الطبري:انظر: تف (5)
 .ٖ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٕ)«حطب جهنم»ولرأ علً بن أبً طالب وعابشة : 
 .(ٖ)حطب جهنم ٌمذفون فٌها" لال لتادة:"

الثالث : أنهم ٌُرَمون فٌها كما ٌُْرَمى بالحصباء، حتى كؤن جهنم تحصب بهم ، وهذا لول 
 :(٘)، ومنه لول الفرزدق(ٗ)الضحان

 مستمبلٌن شمال الشام ٌضربنا   ...   بحاصب كندٌؾ المطن منثور
 ٌعنً: الثلج. 

 .(ٙ)، بالضاد معجمة«حضب جهنم»ولرأ ابن عباس : 
أراد أنهم الذٌن تسجر بهم جهنم، وٌولد بهم فٌها النار، وذلن أن كل ما  لال الطبري:" 

  .(2)هٌجت به النار وأولدت به، فهو عند العرب حضب لها"
كل شىء ألمٌته فى نار فمد حصبتها، وٌمال: حصب فى األرض أي  لال أبو عبٌدة:" 

 .(1")"ذهب فٌها
د المعجمة، إذا أججتها فؤلمٌت فٌها ما ٌشعلها من لال الكسابً : "حضبت النار، بالضا

 . (5)الحطب"
 .(ٓٔ)"أنتم داخلوها مع األصنام [، أي51}أَْنتُْم لََها َواِرُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
  .(ٔٔ)معناه: أنتم علٌها أٌها الناس أو إلٌها داخلون" لال الطبري:" 
عبوداتهم فً النار لزٌادة ؼّمهم وحسرتهم وإِنما جمع هللا الكفار مع م لال الصابونً:" 

 .(ٕٔ)"برإٌتهم اآللهة التً عبدوها معهم فً عذاب الجحٌم
 

 المرآن
 [66({ ]اْلنبٌاء : 66}لَْو َكاَن َهُإاَلِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ فٌَِها َخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
ك العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم لو كان هإالء الذٌن عبدتموهم من دون هللا تعالى آلهة تستح

 أٌها المشركون، إنَّ كبل من العابدٌن والمعبودٌن خالدون فً نار جهنم.
لو كان هإالء الذٌن  [، أي:"55}لَْو َكاَن َهُإاَلِء آِلَهًة َما َوَرُدوَها{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)ر جهنم معكم أٌها المشركون"عبدتموهم من دون هللا تعالى آلهة تستحك العبادة ما دخلوا نا
 .(ٗٔ)اآللهة التً عبد الموم " لال ابن زٌد:" 
أنتم أٌها المشركون، وما تعبدون من دون هللا واردو جهنم، ولو كان ما  لال الطبري:" 

تعبدون من دون هللا آلهة ما وردوها، بل كانت تمنع من أراد أن ٌوردكموها إذ كنتم لها فً الدنٌا 
نها إذ كانت ال نفع عندها ألنفسها وال عندها دفع ضر عنها، فهً من أن ٌكون ذلن عابدٌن، ولك

                                                                                                                                                                              

 .1لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٔ)
 .ٖ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٙ٘/1ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٗ)
(٘) . 
 .ٖٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ٖٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري:(2)
 .ٕٗ/ٕمجاز المرآن: (1)
 .2ٕٗ/ٖالنكت والعٌون: (5)
 .ٕٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 . ٖٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 .ٕٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
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عندها لؽٌرها أبعد، ومن كان كذلن كان بٌنا بعده من األلوهة، وأن اإلله هو الذي ٌمدر على ما 
 .(ٔ)ٌشاء وال ٌمدر علٌه شًء، فؤما من كان ممدورا علٌه فؽٌر جابز أن ٌكون إلها"

إنَّ كبل من العابدٌن والمعبودٌن  [، أي:"55لٌّ فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]األنبٌاء : }َوكُ لوله تعالى: 
 .(ٕ)خالدون فً نار جهنم"

 .(ٖ)العابد والمعبود" لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)ٌعنً: اآللهة ومن عبدها أنهم ماكثون فً النار أبدا بؽٌر نهاٌة" لال الطبري:" 

 
 المرآن

ٌَْسَمعُوَن )}لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر َوهُْم فِ   [ٓٓٔ({ ]اْلنبٌاء : ٌَٓٓٔها اَل 

 التفسٌر:
لهإالء المعذبٌن فً النار آالم ٌنبا عنها زفٌرهم الذي تندفع فٌه أنفاسهم من صدورهم بشدة، 

 وهم فً النار ال ٌسمعون; من هول عذابهم.
النار آالم ٌنبا  لهإالء المعذبٌن فً [، أي:"ٓٓٔ}لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(٘)عنها زفٌرهم الذي تندفع فٌه أنفاسهم من صدورهم بشدة"
وهم فً النار ال ٌسمعون;  [، أي:"ٓٓٔ}َوهُْم فٌَِها اَل ٌَْسَمعُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)من هول عذابهم"
لٌل: ال وفً سماع األشٌاء روح وأنس، فمنع هللا الكفار ذلن فً النار. و لال المرطبً:" 

ٌسمعون ما ٌسرهم، بل ٌسمعون صوت من ٌتولى تعذٌبهم من الزبانٌة. ولٌل: إذا لٌل لهم: 
 .(2)[ ٌصٌرون حٌنبذ صما بكما"1ٓٔ}اخسإا فٌها وال تكلمون{ ]المإمنون: 

إذا ألمً فً النار من ٌخلد فٌها جعلوا فً توابٌت من نار، ثم جعلت لال ابن مسعود:" 

أخرى، ثم جعلت التوابٌت فً توابٌت أخرى فٌها مسامٌر من نار، فبل  تلن التوابٌت فً توابٌت
 .(1)ٌرى أحد منهم أن فً النار أحدا ٌعذب ؼٌره، ثم لرأ :}لهم فٌها زفٌر وهم فٌها ال ٌسمعون{"

 
 المرآن

 [ٔٓٔء : ({ ]اْلنبٌأٓٔ}إِنَّ الَِّذٌَن َسبَمَْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسنَى أُولَئَِن َعْنَها ُمْبعَُدوَن )
 التفسٌر:

إن الذٌن سبمت لهم منا سابمة السعادة الحسنة فً علمنا بكونهم من أهل الجنة، أولبن عن النار 
 مبعدون، فبل ٌدخلونها وال ٌكونون لرٌبًا منها.

 سبب النزول:
عن أبً ٌحٌى، عن ابن عباس لال: "آٌة ال ٌسؤلنً الناس عنها، ال أدري أعرفوها فلم 

جهلوها فبل ٌسؤلون عنها؟ لال: وما هً؟ لال: لما نزلت: }إنكم وما تعبدون من ٌسؤلوا عنها، أو 
دون هللا حصب جهنم أنتم لها واردون{ شك على لرٌش، فمالوا: أٌشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الزبعرى 

ِ َحَصُب  ِإنَّكُْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن َدونِ  فمال: ما لكم؟ لالوا ٌشتم آلهتنا، لال: فما لال؟ لالوا: لال: } َّللاَّ
لال: ٌا دمحم هذا شًء آللهتنا خاصة أو لكل من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -{ لال: ادعوه لً، فلما دعً النبً َجَهنَّمَ 

عبد من دون هللا؟ لال: "ال، بل لكل من عبد من دون هللا، فمال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه 

                                                             

 .2ٖ٘/1ٔالطبري:تفسٌر  (ٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)



ٕٕٔ 
 

باد صالحون وأن عٌسى عبد صالح وأن ألست تزعم أن المبلبكة ع -الكعبة  ٌعنً –البنٌة 
عزٌرا عبد صالح، لال: "بلى"، لال: فهذه بنو ملٌح ٌعبدون المبلبكة، وهذه النصارى ٌعبدون 

إِنَّ عٌسى علٌه السبلم، وهذه الٌهود ٌعبدون عزٌرا، لال: فصاح أهل مكة، فؤنزل هللا تعالى: }
نَّا اْلُحْسَنى  .(ٔ){"أُولبَِن َعْنَها ُمْبعَُدونَ بكة وعٌسى وعزٌر علٌهم السبلم }{ المبلالَِّذٌَن َسبَمَْت لَُهْم مَّ

وأخرج الطبري بسنده عن ابن عباس، لال:"لما نزلت }إنكم وما تعبدون من دون هللا  
حصب جهنم أنتم لها واردون{، لال المشركون: فإن عٌسى ٌعبد وعزٌر والشمس والممر 

 .(ٕ)نا الحسنى أولبن عنها مبعدون{، لعٌسى وؼٌره"ٌعبدون، فؤنزل هللا: }إن الذٌن سبمت لهم م
إن الذٌن سبمت  [، أي:"ٔٓٔ}إِنَّ الَِّذٌَن َسبََمْت لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 

 .(ٖ)لهم منا سابمة السعادة الحسنة فً علمنا بكونهم من أهل الجنة"
 [، وجوه:ْٔٓٔم ِمنَّا اْلُحْسَنى{ ]األنبٌاء : }إِنَّ الَِّذٌَن َسبََمْت لَهُ لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)أحدها : أنها الطاعة هلل تعالى : حكاه ابن عٌسى
 .(٘)والثانً : السعادة من هللا ، وهذا لول ابن زٌد

الحسنى: السعادة، سبمت السعادة ألهلها من هللا، وسبك الشماء ألهله من  لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)هللا"

 .(5)، ومماتل(1)، والسدي(2)وهو لول الحسنوالثالث : الجنة ، 
 .(ٓٔ)"الحسنى: الجنة، سبمت من هللا عز وجل لكل مإمن لال الحسن:" 

 .(ٔٔ)الرابع : أنها الوعد. حكاه النحاس
 .(ٕٔ)الخامس: أنها التوبة. أفاده الماوردي

، وإنما عنً بها السعادة السابمة من هللا «الحسن»من «: الحسنى» لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"لهم

أولبن عن النار مبعدون، فبل  [، أي:"ٔٓٔ}أُوَلبَِن َعْنَها ُمْبعَُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)ٌدخلونها وال ٌكونون لرًٌبا منها"

 [، ثبلثة ألوال:ٔٓٔ}أُوَلبَِن َعْنَها ُمْبعَُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: وفً 
ن عُبِدوا من دون هللا وهم كارهون وهذا لول أحدها : أنهم عٌسى والعزٌر والمبلبكة الذٌ

 .(2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)، وعكرمة(٘ٔ)الحسن
 :" عٌسى، وأمه، وعزٌر، والمبلبكة". (ٔ)، والضحان(1ٔ)ابو صالح ولال

                                                             

 (.2ٖ5ٕٔح:  - ٖ٘ٔ/ٌٕٔر: ، والطبرانً )المعجم الكبٖٙٓ-ٖ٘ٓأخرجه الواحدي فً أسباب النزول:(ٔ)
 .( ولال: "فٌه عاصم بن بهدلة ولد وثك وضعفه جماعة"5ٙ/ 2وذكره الهٌثمً فً المجمع )

 من طرٌك عطاء بن السابب، وعطاء اختلط.. ٓٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗ٘/1ٔخرجه الطبري:ا (ٙ)
 .2٘ٗانظر: تفسٌر مجاهد: (2)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2٘ٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٓٔ)
 .1٘/ٖانظر: إعراب المرآن: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٔٗ٘-ٓٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٖٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .5ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)



ٕٕٕ 
 

عٌسى ابن مرٌم، وعزٌر، ومن عبدوا من األحبار والرهبان ولال ابن إسحاق:أي:" 
 .(ٕ)ل الضبللة أربابا من دون هللا"الذي مضوا على طاعة هللا، فاتخذهم من بعدهم من أه

 . (ٖ)"-علٌه السبلم-سعٌد بن جبٌر أنه :"عٌسىولال 
عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: "}إن الذٌن سبمت لهم منا الحسنى أولبن وروي 

 .(ٗ)«"عٌسى وعزٌر، والمبلبكة»عنها مبعدون{، لال: 
بن الخطاب، وعثمان بن العفان، والزبٌر، وطلحة،  الثانً: أنهم علً بن ابً طالب، وعمر

 .(٘)وسعد، وعبدالرحمن. رواه النعمان بن بشٌرعن علً بن أبً طالب
 .(ٙ)وروي عن علً بن ابً طالب، لال:" عثمان بن عفان" 

 .(2). ذكره الماورديالثالث : أنها عامة فً كل من سبمت له من هللا الحسنى، فإنه مبعد عن النار
وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب لول من لال: عنً به: ما كان  بري:"لال الط 

 .(1)من معبود، كان المشركون ٌعبدونه والمعبود هلل مطٌع وعابدوه بعبادتهم إٌاه باهلل كفار"
لٌل: اآلٌة عامة فً كل من سبمت لهم من هللا السعادة. ولال أكثر  لال البؽوي:" 

 .(5)بد من دون هللا وهو هلل طابع ولعبادة من ٌعبده كاره"المفسرٌن: عنً بذلن كل من ع
أولبن أولٌاء هللا، ٌمرون {، لال:"إن الذٌن سبمت لهم منا الحسنى لال ابن عباس، لوله:} 

على الصراط مرا هو أسرع من البرق فبل تصٌبهم ٌسمعون حسٌسها وٌبمى الكافر فٌها 
 .(ٓٔ)حبٌسا"

 
 المرآن

 [ٕٓٔ({ ]اْلنبٌاء : َٕٓٔها َوهُْم ِفً َما اْشتََهْت أَْنفُُسُهْم َخاِلُدوَن )}اَل ٌَْسَمعُوَن َحِسٌسَ 
 التفسٌر:

ال ٌسمعون صوت لهٌبها واحتراق األجساد فٌها فمد سكنوا منازلهم فً الجنة، وأصبحوا فٌما 
 تشتهٌه نفوسهم من نعٌمها ولذاتها ممٌمٌن إلامةً دابمة.

ال ٌسمعون حسَّ النار وال  [، أي:"َٕٓٔسَها{ ]األنبٌاء : }اَل ٌَْسَمعُوَن َحِسٌلوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"حركة لهبها وصوتها

 .(ٕٔ)ال ٌسمعون جلبتها بلؽة لرٌش" لال ابن سبلم البؽدادي:أي:" 
ٌمول: ال ٌسمع أهل الجنة صوت جهنم حٌن ٌمال لهم: اخسبوا فٌها، وال  لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)أبدا وال ٌسمع أحد صوتها" تكلموا، فتؽلك علٌهم أبوابها فبل تفتح عنهم
لال « ٖ»أي: صوتها والحسٌس والحّس واحد  {،ال ٌَْسَمعُوَن َحِسٌَسها لال أبو عبٌدة:"} 

 :(ٗٔ)عبٌد بن األبرص
 .(ٔ)"فاشتال وارتاع من حسٌسها ... وفعله ٌفعل المذءوب

                                                                                                                                                                              

 .ٓٗ٘-5ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٙٗ/1(:ص2ٖٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٖٖٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (2)
 . ]باختصار[ٓٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖ٘/٘تفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1فً المرآن الكرٌم: لؽات المبابل الواردة (ٕٔ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٓٔٙ/ ٔ، وشعراء النصرانٌة ٌٔٔوانه: (ٗٔ)



ٕٕٖ 
 

عن أبً عثمان النهدي، لوله: "}ال ٌسمعون حسٌسها{، لال: حٌات على الصراط  
 .(ٕ)سعهم، فإذا لسعتهم لالوا: حس.. حس"تل

عن ابن عم النعمان بن بشٌر لال: "وسمر مع علً ذات لٌلة، فمرأ: }إن الذٌن سبمت لهم  
منا الحسنى أولبن عنها مبعدون{، لال: أنا منهم، وعمر منهم وعثمان منهم والزبٌر منهم، 

مت الصبلة فمام، وأظنه ٌجر وطلحة منهم، وعبد الرحمن منهم أو لال: سعد منهم، لال: وألٌ
 .(ٖ)ثوبه، وهو ٌمول: }ال ٌسمعون حسٌسها{"

وأصبحوا فٌما  [، أي:"ٕٓٔ}َوهُْم فًِ َما اْشتََهْت أَْنفُسُُهْم َخاِلُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)تشتهٌه نفوسهم من نعٌم الجنة ولذاتها ممٌمٌن إلامةً دابمة"

 .(٘)ٌعنً: الٌموتون" لال مماتل:" 
 .(ٙ)فسلمهم من المحذور والمرهوب ، وحصل لهم المطلوب والمحبوب" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

( ٌَْوَم نَْطِوي ٖٓٔ}اَل ٌَْحُزنُُهُم اْلفََزُع اْْلَْكبَُر َوتَتَلَمَّاهُُم اْلَماَلئَِكةُ َهذَا ٌَْوُمكُُم الَِّذي كُْنتُْم تُوَعُدوَن )
ِجّلِ لِ  ِ الّسِ ًّ ٌْنَا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلٌَن )السََّماَء َكَط َل َخْلٍك نُِعٌُدهُ َوْعًدا َعلَ ({ ْٗٓٔلكُتُِب َكَما بََدأْنَا أَوَّ

 [ٗٓٔ - ٖٓٔ]اْلنبٌاء : 

 التفسٌر:
ال ٌخٌفهم الهول العظٌم ٌوم المٌامة، بل تبشرهم المبلبكة: هذا ٌومكم الذي ُوِعدتُم فٌه الكرامة من 

السماء كما تُْطوى الصحٌفة على ما كُتب فٌها، ونبعث فٌه الخلك هللا وجزٌل الثواب. ٌوم نطوي 
على هٌبة َخْلمنا لهم أول مرة كما ولدتهم أمهاتهم، ذلن وعد هللا الذي ال ٌتخلَّؾ، َوَعْدنا بذلن 

 وعًدا حمًا علٌنا، إنا كنا فاعلٌن دابًما ما نَِعُد به.

[، أي:" ال ٌخٌفهم الهول العظٌم ُٖٓٔر{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}اَل ٌَْحُزنُُهُم اْلفََزُع اأْلَْكبَ  
 .(2)"ٌوم المٌامة

 [، الوال:ٖٓٔلوله تعالى:}اَل ٌَْحُزنُُهُم اْلَفَزعُ اأْلَْكبَُر{ ]األنبٌاء : وفً  
 .(5)، والحسن(1)النفخة األخٌرة ، وهذا لول ابن عباس«: الفزع األكبر»أحدها : أن 

 .(ٔٔ)، وأبو بكر الهذلً(ٓٔ)الجنة والنار، لاله ابن جرٌجالثانً : أنه ذْبُح الموِت بٌن 
 .(ٕٔ)الثالث : أنه الموت. لاله عطاء

 .(ٖٔ)انصراؾ العبد حٌن ٌإمر به إلى النار. لاله الحسنالرابع: أنه 
 .(٘ٔ)، والكلبً(ٗٔ)الخامس: حٌن تطبك جهنم على أهلها ، وهذا لول سعٌد بن جبٌر

 .(ٔ)ه الماورديالسادس : أنه العرض فً المحشر . افاد

                                                                                                                                                                              

 .ٕٗ/ٕمجاز المرآن: (ٔ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٖ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٗ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .22ٖ/٘ابن كثٌر: تفسٌر (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٗ5ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/٘رواه ابن ابً حاتم، انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٗ5ٖٔاتم)انظر: تفسٌر ابن ابً ح (ٖٔ)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص15ٔٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (٘ٔ)



ٕٕٗ 
 

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال: ذلن عند النفخة اآلخرة،  لال الطبري:" 
وذلن أن من لم ٌحزنه ذلن الفزع األكبر وآمن منه، فهو مما بعده أحرى أن ال ٌفزع، وأن من 

 .(ٕ)أفزعه ذلن فؽٌر مؤمون علٌه الفزع مما بعده"
[، أي:" َٖٓٔمبَلبَِكةُ َهذَا ٌَْوُمكُُم الَِّذي كُْنتُْم تُوَعُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}َوتَتَلَمَّاهُُم الْ  

 .(ٖ)"تبشرهم المبلبكة، لابلٌن: هذا ٌومكم الذي ُوِعدتُم فٌه الكرامة من هللا وجزٌل الثواب
ٌمول: وتستمبلهم المبلبكة ٌهنبونهم ٌمولون:}هذا ٌومكم الذي كنتم  لال الطبري:" 

الكرامة من هللا والحباء والجزٌل من الثواب على ما كنتم تنصبون فً الدنٌا هلل فً  توعدون{ فٌه
 .(ٗ)طاعته"
 .(٘)هذا لبل أن ٌدخلوا الجنة" لال ابن زٌد:" 

ِجّلِ ِلْلكُتُِب{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: ِ الّسِ ًّ ٌوم نطوي  [، أي:"ٗٓٔ}ٌَْوَم نَْطِوي السََّماَء َكَط
 .(ٙ)"حٌفة على ما كُتب فٌهاالسماء كما تُْطوى الص

ِجّلِ ِلْلكُتُِب{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً  ِ الّسِ ًّ َماَء َكَط  [، ثبلثة وجوه:ٗٓٔ}ٌَْوَم نَْطِوي السَّ
، (2)أحدها : أن السجل الصحٌفة تطوى على ما فٌها من الكتابة ، وهذا لول ابن عباس

 .(1)ومجاهد
 .(ٓٔ)السدي، و(5)الثانً : أنه الملن. لاله ابن عمر

 .(ٔٔ)السجل: ملن، فإذا صعد باالستؽفار لال: اكتبها نورا" لال ابن عمر:" 
السجل ملن موكل بالصحؾ، فإذا مات دفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه  لال السدي:"

 .(ٕٔ)إلى ٌوم المٌامة"
 .(ٖٔ)أٌضا ، وهذا لول ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : أنه كاتب ٌكتب بٌن ٌدي رسول هللا 

وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصواب لول من لال: السجل فً هذا  لال الطبري:" 

الموضع الصحٌفة، ألن ذلن هو المعروؾ فً كبلم العرب، وال ٌعرؾ لنبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص كاتب كان اسمه 
 .(ٗٔ)السجل، وال فً المبلبكة ملن ذلن اسمه"

 .(٘ٔ)ضمها، على وجه ما لم ٌسم فاعلهبالتاء و« ٌوم تطوى السماء»ولرئ: 
َل َخْلٍك نُِعٌُدهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: ونبعث فٌه الخلك على  [، أي:"ٗٓٔ}َكَما بََدأْنَا أَوَّ

 .(ٙٔ)"هٌبة َخْلمنا لهم أول مرة كما ولدتهم أمهاتهم
َل َخْلٍك نُِعٌُدهُ{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:وفً   وجهان:[، ٗٓٔ}َكَما بََدأْنَا أَوَّ

نعٌد الخلك عراة حفاة ؼرال ٌوم المٌامة، كما بدأناهم أول مرة فً حال خلمناهم أحدهما: معناه: 
 .(ٕ)، ومجاهد(ٔ). وهذا لول ابن عباسفً بطون أمهاتهم

                                                                                                                                                                              

 .2ٖٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/1ٔر: تفسٌر الطبري:انظ (2)
 .ٖٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص2ٖ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٗٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٗٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)



ٕٕ٘ 
 

عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌحشر الناس حفاة عراة ؼزال فؤول من ٌكسى 
 .(ٖ)أنا أول خلك نعٌده وعدا علٌنا إنا كنا فاعلٌن{"إبراهٌم" ثم لرأ :}كما بد

 .(ٗ)عن مجاهد، "}أول خلك نعٌده{، لال: حفاة عراة ؼرال"
عن عمبة بن عامر الجهنً، لال: "ٌجمع الناس فً صعٌد واحد ٌنفذهم البصر، وٌسمعهم 

 .(٘)الداعً، حفاة عراة، كما خلموا أول ٌوم"
 لال: "ٌحشر الناس ٌوم المٌامة حفاة عراة مشاة ؼرال عن ابن عباس، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

للت: ٌا أبا عبد هللا ما الؽرل؟ لال: الؽلؾ، فمال بعض أزواجه: ٌا رسول هللا، أٌنظر بعضنا إلى 
بعض إلى عورته؟ فمال لكل امرئ ٌومبذ ما ٌشؽله عن النظر إلى عورة أخٌه"، لال هبلل: لال 

نا فرادى كما خلمناكم أول مرة{، لال: كٌوم ولدته أمه، ٌرد علٌه كل سعٌد بن جبٌر }ولمد جبتمو
 .(ٙ)شًء انتمص منه مثل ٌوم ولد"

: "دخل علً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعندي عجوز من بنً عامر، -رضً هللا عنها-لالت عابشة
نً الجنة، فمال: فمال: من هذه العجوز ٌا عابشة؟ فملت: إحدى خاالتً، فمالت: ادع هللا أن ٌدخل

إن الجنة ال ٌدخلها العجزة، لالت: فؤخذ العجوز ما أخذها، فمال: إن هللا ٌنشبهن خلما ؼٌر خلمهن، 
ثم لال: ٌحشرون حفاة عراة ؼلفا، فمالت: حاش هلل من ذلن، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بلى إن هللا لال: 

 .(2)ى آخر اآلٌة، فؤول من ٌكسى إبراهٌم خلٌل هللا"}كما بدأنا أول خلك نعٌده وعدا علٌنا{ ... إل
كما كنا وال شًء ؼٌرنا لبل أن نخلك شٌبا، كذلن نهلن األشٌاء فنعٌدها فانٌة، حتى  الثانً: معناه:

 .(1)ال ٌكون شًء سوانا. وهذا لول ابن عباس
 .(5)لال ابن عباس:" نهلن كل شًء كما كان أول مرة" 

 .(ٓٔ)"َوَعْدنا بذلن وعًدا حمًا علٌنا [، أي:"ٗٓٔنَا{ ]األنبٌاء : }َوْعًدا َعلٌَْ لوله تعالى:
 .(ٔٔ)ٌمول: وعدناكم ذلن وعدا حما علٌنا أن نوفً بما وعدنا" لال الطبري:"

ٌعنً : هذا كابن ال محالة ، ٌوم ٌعٌد هللا الخبلبك خلمًا جدًٌدا ، كما بدأهم  لال ابن كثٌر:"
جملة وعد هللا الذي ال ٌخلؾ وال ٌبدل ،  الولوع ، ألنه منهو المادر على إعادتهم، وذلن واجب 

 .(ٕٔ)وهو المادر على ذلن"
 .(ٖٔ)"إنا كنا فاعلٌن دابًما ما نَِعُد به [، أي:"ٗٓٔ}إِنَّا كُنَّا فَاِعِلٌَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:

ً ٌمول: "إنا كنا فاعلً ما وعدناكم من ذلن أٌها الناس، ألنه لد سبك ف لال الطبري:
 .(ٗٔ)حكمنا ولضابنا أن نفعله، على ٌمٌن بؤن ذلن كابن، واستعدوا وتؤهبوا"

 .(٘ٔ)أي لادرٌن على ما نشاء، وهو تؤكٌد لولوع البعث" لال الصابونً:"
 [:ٗٓٔ-66فوائد اآلٌات:]

 تمرٌر التوحٌد والنبوة والبعث والجزاء. -ٔ

                                                                                                                                                                              

 .٘ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٔ)
 .٘ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌرالطبري:(ٕ)
 .٘ٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .٘ٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٙٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٙٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٙٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٙٗ٘/1ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (1)
 .ٙٗ٘/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)



ٕٕٙ 
 

اً لجهنم ومن لم ٌؤمر ولم ٌرض من عبد من دون هللا بؤمره أو برضاه سٌكون ومن عبده ولود -ٕ
 فبل ٌدخل النار مع من عبده بل العابد له وحده فً النار.

 بٌان عظمة هللا ولدرته إذ ٌطوي السماء بٌمٌنه، واألرض فً لبضته ٌوم المٌامة. -ٖ
بعث الناس حفاة عراة ؼرال لم ٌنزع منهم شًء وال ؼلفة الذكر إنجاز هللا وعده فً لوله:  -ٗ

 تعودون{ فسبحان الواحد المهار العزٌز الجبار.}كما بدأكم 
 

 المرآن
اِلُحوَن ) ْكِر أَنَّ اْْلَْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ ({ ]اْلنبٌاء : ٘ٓٔ}َولَمَْد َكتَْبنَا فًِ الزَّ

ٔٓ٘] 

 التفسٌر:
األرض ٌرثها عباد هللا  ولمد كتبنا فً الكتب المنزلة من بعد ما كُتِب فً اللوح المحفوظ: أن

 الصالحون الذٌن لاموا بما أُمروا به، واجتنبوا ما نُهوا عنه، وهم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
ْكِر{ ]األنبٌاء :   بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ [، أي:" ولمد كتبنا فً ٘ٓٔلوله تعالى:}َولَمَْد َكتَْبنَا فًِ الزَّ

 .(ٔ)للوح المحفوظ"الكتب المنزلة من بعد ما كُِتب فً ا
 .(ٕ)لال الطبري: ٌمول:" ولمد لضٌنا، فؤثبتنا لضاءنا فً الكتب من بعد أم الكتاب" 
ْكِر{ ]األنبٌاء :   بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ  [، أربعة ألوال:٘ٓٔوفً لوله تعالى:}َوَلمَْد َكتَْبَنا فًِ الزَّ

أُّم الكتاب الذي عنده فً « الذكر»ابه، وأحدها : أن الزبور الكتب التً أنزلها هللا تعالى على أنبٌ
 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)السماء ، وهذا لول مجاهد

: أم الكتاب الذي «الذكر»والزبور: الكتب التً أنزلت على األنبٌاء،  لال ابن زٌد:" 
 .(٘)تكتب فٌه األشٌاء لبل ذلن"

 .(ٙ)}الذكر{: الذي فً السماء" ولال سعٌد بن جبٌر:" 
بور: جمٌع الكتب، التوراة، واإلنجٌل، والفرلان، زبور، ألن الزبور الز لال الزجاج:" 

والكتاب بمعنى واحد. وٌمال زبرت وكتبت بمعنى واحد، والمعنى: ولمد كتبنا فً الكتب من بعد 
 .(2)ذكرنا فً السماء }األرض ٌرثها عبادي الصالحون{"

 .(5)، والضحان(1)عباس. لاله ابن الكتب«: الزبور»التوراة، و«: الذكر»والثانً : أن 
 .(ٓٔ)الكتب"«: الزبور من بعد التوراة»التوراة، وٌعنً بـ«: الذكر» لال الضحان:" 

التوراة، والمعنى: كتبنا فً المرآن بعد التوراة. وهذا «: الذكر»المرآن، و«: الزبور»الثالث: أن 
 .(ٔٔ)لول سعٌد بن جبٌر

موسى صلى هللا علٌهما. وهذا لول عامر  توراة«: الذكر»: زبور داود، و«الزبور»الرابع: أن 
 .(ٕٔ)الشعبً

لال الطبري:" وأولى هذه األلوال عندي بالصواب فً ذلن ما لاله سعٌد بن جبٌر  
ومجاهد ومن لال بمولهما فً ذلن، من أن معناه: ولمد كتبنا فً الكتب من بعد أم الكتاب الذي 

                                                             

 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗ٘/1ٔالطبري:انظر: تفسٌر  (ٖ)
 .2ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗ٘/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٗ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٓٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .1ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٗ٘/1ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٕٔ)



ٕٕ2 
 

ض، وذلن أن الزبور هو الكتاب، ٌمال كتب هللا كل ما هو كابن فٌه لبل خلك السماوات واألر
منه: زبرت الكتاب وذبرته: إذا كتبته، وأن كل كتاب أنزله هللا إلى نبً من أنبٌابه، فهو ذكر. فإذ 
كان ذلن كذلن، فإن فً إدخاله األلؾ والبلم فً الذكر، الداللة البٌنة أنه معنً به ذكر بعٌنه 

ر أم الكتاب التً ذكرنا لم تكن التوراة بؤولى من معلوم عند المخاطبٌن باآلٌة، ولو كان ذلن ؼٌ
 .(ٔ)أن تكون المعنٌة بذلن من صحؾ إبراهٌم، فمد كان لبل زبور داود"

اِلُحوَن{ ]األنبٌاء :   [، أي:" أن األرض ٘ٓٔلوله تعالى:}أَنَّ اأْلَْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
 .(ٕ)ه، واجتنبوا ما نُهوا عنه"ٌرثها عباد هللا الصالحون الذٌن لاموا بما أُمروا ب

لال الطبري: " ٌعنً بذلن: أن أرض الجنة ٌرثها عبادي العاملون بطاعته، المنتهون  
إلى أمره ونهٌه من عباده، دون العاملٌن بمعصٌته منهم المإثرٌن طاعة الشٌطان على 

 .(ٖ)طاعته"
ناه: ال ٌصلح إال ما أضافهم إلى نفسه وحبلهم بحلٌة الصبلح، مع لال سهل بن عبدهللا:" 

كان خالصا لً، ال ٌكون لؽٌري فٌه أثر، وهم الذٌن أصلحوا سرٌرتهم مع هللا، وانمطعوا بالكلٌة 
 .(ٗ)عن جمٌع ما دونه"

اِلُحوَن{ ]األنبٌاء :    [، وجوه:٘ٓٔوفً لوله تعالى:}أَنَّ اأْلَْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
، وابً (ٙ)، سعٌد بن جبٌر(٘)طاعة ، وهذا لول ابن عباسأحدها : أنها أرض الجنة ٌرثها أهل ال

 .(5)، وابن زٌد(1)، ومجاهد(2)العالٌة
لٌل فً التفسٌر إنها أرض الجنة، ودلٌل هذا المول لوله: }أُولَبَِن هُُم  لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)["ٔٔ - ٓٔ( الَِّذٌَن ٌَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس{ ]المإمنون : ٓٔاْلَواِرثُوَن )
أخبر سبحانه فً التوراة والزبور وسابك علمه لبل أن تكون السماوات  بن عباس:"لال ا 

 .(ٔٔ)واألرض، أن ٌورث أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص األرض، وٌدخلهم الجنة، وهم الصالحون"

فالجنة مبتدإها فً األرض ثم تذهب درجات علوا، والنار مبتدإها فً  لال ابن زٌد:" 
ر ما ٌدري أحد ما ذان السور، ولرأ }باب باطنه فٌه الرحمة األرض، وبٌنهما حجاب سو

وظاهره من لبله العذاب{ـ لال: ودرجها تذهب سفاال فً األرض، ودرج الجنة تذهب علوا فً 
 .(ٕٔ)السماوات"

 .(ٖٔ)، رواه علً بن أبً طلحة عن ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً: أنها أرض الدنٌا، والذي ٌرثها أمة دمحم 
ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما  لال الزجاج:"  وهذا المول أشبه، كما لال هللا عز وجل: }ٌَُسبُِّح َّلِلَّ

[، واألرض إذا ذكرت فهً ٔ، التؽابن:ٔفًِ اأْلَْرِض اْلَمِلِن اْلمُدُّوِس اْلعَِزٌِز اْلَحِكٌِم{ ]الجمعة : 
ه: }َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم الَِّذٌَن َكانُوا دلٌلة على األرض التً نعرفها، ودلٌل هذا المول أٌضا: لول

[. وهذه اآلٌة من أجل 2ٌُْٖٔستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَؽاِربََها الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌَِها{ ]األعراؾ : 
 .(ٗٔ)شواهد الفمهاء أن األرض لٌس مجراها مجرى سابر ما ٌعمر"

                                                             

 .5ٗ٘-1ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٓٔتفسٌر التستري: (ٗ)
 .5ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٗ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓ٘٘/1ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (5)
 .2ٓٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٓ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٓ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٓٗ/ٖمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ح المإمنٌن حتى ٌكون البعث. وهذا لول عامر بن أنها األرض التً تجتمع إلٌها أروا الثالث:
  .(ٔ)عبدهللا

صفوان:" سؤلت عامر بن عبد هللا أبا الٌمان: هل ألنفس المإمنٌن مجتمع؟ لال: لال 
فمال: إن األرض التً ٌمول هللا :}ولمد كتبنا فً الزبور من بعد الذكر أن األرض ٌرثها عبادي 

 .(ٕ)إلٌها أرواح المإمنٌن حتى ٌكون البعث"الصالحون{، لال: هً األرض التً تجتمع 
 .(ٖ)الرابع : أنها األرض الممدسة ٌرثها بنو إسرابٌل ، وهذا لول الكلبً

لال المرطبً:" أحسن ما لٌل فٌه أنه ٌراد بها أرض الجنة كما لال سعٌد بن جبٌر، ألن  
 .(ٗ)األرض فً الدنٌا لال لد ورثها الصالحون وؼٌرهم"

 
 المرآن
 [ٙٓٔ({ ]اْلنبٌاء : ًٙٓٔ َهذَا لَبَاَلًغا ِلمَْوٍم َعابِِدٌَن )}إِنَّ فِ 

 التفسٌر:
 إن فً هذا المتلّوِ من الموعظة لَعبرة كافٌة لموم عابدٌن هللا بما شرعه لهم ورضٌه منهم.

ما لال الطبري:" إن فً هذا المرآن الذي أنزلناه على نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لببلؼا لمن عبد هللا ب 
 .(٘)فٌه من الفرابض التً فرضها هللا إلى رضوانه، وإدران الطلبة عنده"

لال ابن الجوزي: المعنى:" أن من اتبع المرآن وعمل به، كان المرآن ببلؼه إلى  
 .(ٙ)الجنة"

عن كعب، لوله :"}إن فً هذا لببلؼا لموم عابدٌن{ـ لال: صوم شهر رمضان، وصبلة  
 .(2)البحر عبادة"الخمس، لال: هً ملء الٌدٌن و

والذي نفس كعب بٌده، إن فً هذا لببلؼا لموم عابدٌن، إنهم ألهل، أو  لال كعب:" 

 .(1)أصحاب الصلوات الخمس، سماهم هللا عابدٌن"
 .(5)عن الجرٌري، لال: "لال كعب األحبار }إن فً هذا لببلؼا لموم عابدٌن{: ألمة دمحم" 
 .(ٓٔ)لموم عابدٌن{، ٌمول: عاملٌن" عن ابن عباس، لوله :"}إن فً هذا لببلؼا 
 .(ٔٔ)ٌمولون فً هذه السورة لببلؼا" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٕٔ)إن فً هذا لمنفعة وعلما لموم عابدٌن، ذان الببلغ" ولال ابن زٌد:" 
لم ٌجعله ببلؼا لجمٌع عباده، بل خصه لموم عابدٌن، وهم الذٌن  لال سهل بن عبدهللا:" 

ه مهجهم، ال من أجل عوض، وال من أجل الجنة، وال من أجل النار، عبدوا هللا تعالى، وبذلوا ل
 .(ٖٔ)بل حبا له وافتخارا بما أهلهم لعبادتهم إٌاه، وهللا سبحانه وتعالى أعلم"

 
 المرآن

 [6ٓٔ({ ]اْلنبٌاء : 6ٓٔ}َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمٌَن )

                                                             

 .ٓ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٔٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٓ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٕٔ/ٖزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٔ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٔ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٔ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٔ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٔ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٔ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٓٔتفسٌر التستري: (ٖٔ)



ٕٕ5 
 

 التفسٌر:
ال رحمة لجمٌع الناس، فمن آمن بن َسِعد ونجا، ومن لم ٌإمن إ -أٌها الرسول  -وما أرسلنان 
 خاب وخسر.

لال الطبري:ٌمول: " وما أرسلنان ٌا دمحم إلى خلمنا إال رحمة لمن أرسلنان إلٌه من  
 .(ٔ)خلمً"

 .(ٖ)أي: هدٌة من هللا" . لال السمعانً:"(ٕ)«إنما بعثت رحمة مهداة »وفً الحدٌث: 
 .(ٗ)«إنى لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة :»-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال 
أرسل ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للعالمٌن ألنه جاء بما ٌسعدهم إن اتبعوه. ومن خالؾ  لال الزمخشري:" 

ولم ٌتبع. فإنما أتى من عند نفسه حٌث ضٌع نصٌبه منها. ومثاله: أن ٌفجر هللا عٌنا ؼدٌمة، 
ٌفلحوا، وٌبمى ناس مفرطون عن السمً فٌضٌعوا، فٌسمى ناس زروعهم ومواشٌهم بمابها ف

فالعٌن المفجرة فً نفسها، نعمة من هللا ورحمة للفرٌمٌن، ولكن الكسبلن محنة على نفسه، حٌث 
حرمها ما ٌنفعها. ولٌل: كونه رحمة للفجار، من حٌث أن عموبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب 

 .(٘)االستبصال"
 هذه اآلٌة، على لولٌن: اختلؾ أهل التفسٌر فً معنىو 

 .(ٙ)أحدهما: عنً بها جمٌع العالم المإمن والكافر. لاله ابن عباس
وهذا المول أشهر، وأما معنى رحمته للكافرٌن فهو تؤخٌر العذاب عنهم،  لال السمعانً:" 

 .(2)ولٌل: هو رفع عذاب االستبصال عنهم، وأما رحمته للمإمنٌن فمعلومة"
باهلل والٌوم اآلخر كتب له الرحمة فً الدنٌا واآلخرة، ومن لم من آمن  لال ابن عباس:" 

 .(1)"ٌإمن باهلل ورسوله، عوفً مما أصاب األمم من الخسؾ والمذؾ
تمت الرحمة لمن به فً الدنٌا واآلخرة، ومن لم ٌإمن به عوفً مما  ولال ابن عباس:" 

 .(5)"أصاب األمم لبل
 .(ٓٔ)على دٌنه فهو له رحمة" -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحما ٌعنى: الجن واإلنس فمن تبع  لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)الثانً: أرٌد بها أهل اإلٌمان دون أهل الكفر. وهذا لول ابن زٌد
 .(ٕٔ)"لال ابن زٌد:" العالمون: من آمن به وصدله 
وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب.المول الذي روي عن ابن عباس، وهو  لال الطبري:" 

دمحما ملسو هيلع هللا ىلص رحمة لجمٌع العالم، مإمنهم وكافرهم. فؤما مإمنهم فإن هللا هداه به،  أن هللا أرسل نبٌه
وأدخله باإلٌمان به، وبالعمل بما جاء من عند هللا الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل 

 .(ٖٔ)الببلء الذي كان ٌنزل باألمم المكذبة رسلها من لبله"
 

                                                             

 .ٔ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
( : رجاله رجال الصحٌح. 2ٕ٘/1( ، لال الهٌثمى )2ٕ٘/1طبرانى كما فى مجمع الزوابد )أخرجه ال(ٕ)

( ، والطبرانى فى ٓٓٔ، رلم 5ٔ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: الحاكم )ٕٗٙ، رلم 1ٙٔ/ٔوالطبرانى فى الصؽٌر )
 .-رضً هللا عنه-. من حدٌث ابً هرٌرة(51ٕٔ، رلم ٖٕٕ/ٖاألوسط )

 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .(55ٕ٘، رلم ٕٙٓٓ/ٗأخرجه مسلم )(ٗ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٕ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .52/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/1ٔر الطبري:تفسٌ (ٖٔ)



ٕٖٓ 
 

 المرآن
ًَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن ) }لُْل إِنََّما  [6ٓٔ({ ]اْلنبٌاء : 6ٌُٓٔوَحى إِلَ
 التفسٌر:

ًَّ وبُِعثت به: أن إلهكم الذي ٌستحك العبادة وحده هو هللا، فؤسلموا له،  لل: إن الذي أُوحً إل
 وانمادوا لعبادته.

ًَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد{ ]األنبٌاء : }لُْل إِنََّما ٌُوَحى إِ لوله تعالى:  لل: إن  [، أي:"1َٓٔل
ًَّ وبُِعثت به: أن إلهكم الذي ٌستحك العبادة وحده هو هللا"  .(ٔ)الذي أُوحً إل

لل ٌا دمحم: ما ٌوحً إلً ربً إال أنه ال إله لكم ٌجوز أن ٌعبد إال  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)إال له وال ٌنبؽً ذلن لؽٌره" إله واحد، ال تصلح العبادة

لمصر الحكم على شًء، أو لمصر الشًء على حكم، كمولن: « إنما» لال الزمخشري:" 
إنما زٌد لابم، وإنما ٌموم زٌد. ولد اجتمع المثاالن فً هذه اآلٌة، ألن إنما ٌوحى إلً مع فاعله، 

ٌد لابم. وفابدة اجتماعهما: الداللة على بمنزلة: إنما ٌموم زٌد. وأنما إلهكم إله واحد بمنزلة: إنما ز
 .(ٖ)أن الوحى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممصور على استبثار هللا بالوحدانٌة"

 .(ٗ)فؤسلموا له، وانمادوا لعبادته" [، أي:"1ٓٔ}فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى: 
المشركون العابدون األوثان واألصنام  لال الطبري:" فهل أنتم مذعنون له أٌها 

 .(٘)بالخضوع لذلن، ومتبربون من عبادة ما دونه من آلهتكم؟"
 .(ٙ)استفهام ومعناه األمر أي فؤسلموا له وانمادوا لحكمه وأمره" لال الصابونً:" 
فً لوله :}فهل أنتم مسلمون{، أن الوحى الوارد على هذا السنن  لال الزمخشري:" 

ا التوحٌد هلل، وأن تخلعوا األنداد، وفٌه أن صفة الوحدانٌة ٌصح أن تكون موجب أن تخلصو
 .(2)طرٌمها السمع"

 
 المرآن

({ ]اْلنبٌاء : 6ٓٔ}فَِإْن تََولَّْوا فَمُْل آذَْنتُكُْم َعلَى َسَواٍء َوإِْن أَْدِري أَلَِرٌٌب أَْم بَِعٌٌد َما تُوَعُدوَن )
ٔٓ6] 

 التفسٌر:
، فؤنا وأنتم فإن أعرض هإالء عن اإلسبل ًَّ م فمل لهم: أبلؽكم جمٌعًا ما أوحاه هللا تعالى إل

ا أنذرتكم وحذرتكم، ولسُت أعلم  متى ٌحل بكم ما ُوِعْدتُم به من  -بعد ذلن  -مستوون فً العلم لمَّ
 العذاب؟
 .(1)[، أي:" فإن أعرض هإالء عن اإلسبلم"5ٓٔلوله تعالى:}فَإِْن تََولَّْوا{ ]األنبٌاء :  
 .(5)ابن جرٌج:" }فإن تولوا{، ٌعنى: لرٌشا"لال  
[، أي:" فمل لهم أعلمتكم بالحك على 5ٓٔلوله تعالى:}فَمُْل آذَْنتُكُْم َعلَى َسَواٍء{ ]األنبٌاء :  

 .(ٓٔ)استواٍء فً اإِلعبلم لم أخصَّ أحداً دون أحد"

                                                             

 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٖالكشاؾ: (2)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖ٘٘/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)



ٕٖٔ 
 

 لال الطبري:" ٌمول: أعلمهم أنن وهم على علم من أن بعضكم لبعض حرب، ال صلح 
 .(ٔ)بٌنكم وال سلم"

منمول من: أذن، إذا علم، ولكنه كثر استعماله فً الجري «: آذن» لال الزمخشري:" 
 :(ٕ)مجرى اإلنذار. ومنه لوله تعالى: }فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله{، ولول ابن حلزة

 آذنتنا ببٌنها أسماء 
توحٌد هللا  والمعنى: أنى بعد تولٌكم وإعراضكم عن لبول ما عرض علٌكم من وجوب

وتنزٌهه عن األنداد والشركاء، كرجل بٌنه وبٌن أعدابه هدنة فؤحس منهم بؽدرة، فنبذ الٌهم 
العهد، وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جمٌعا بذلن على سواء، أى: مستوٌن فً اإلعبلم به، لم ٌطوه 

 .(ٖ)عن أحد منهم وكاشؾ كلهم، ولشر العصا عن لحابها"
[، أي:" ولسُت أعلم 5ِٓٔري أَلَِرٌٌب أَْم بَِعٌٌد َما تُوَعُدوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}َوإِْن أَدْ  

 .(ٗ)متى ٌحل بكم ما ُوِعْدتُم به من العذاب؟" -بعد ذلن  -
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: لل وما أدري متى الولت الذي ٌحل بكم عماب  

 .(٘)بكم أم بعٌد؟"هللا الذي وعدكم، فٌنتمم به منكم، ألرٌب نزوله 
 .(ٙ)لال ٌحٌى:" ٌعنً به: الساعة" 
 .(2)أي : هو والع ال محالة ، ولكن ال علم لً بمربه وال ببعده " لال ابن كثٌر:" 
ما توعدون من ؼلبة المسلمٌن علٌكم كابن ال محالة، وال بد من  لال الزمخشري:ٌعنً:" 

ٌكون ذلن ألن هللا لم ٌعلمنً علمه ولم  أن ٌلحمكم بذلن الذلة والصؽار، وإن كنت ال أدرى متى
 .(1)ٌطلعنً علٌه"

  
 المرآن

 [ٓٔٔ({ ]اْلنبٌاء : ٓٔٔ}إِنَّهُ ٌَْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلمَْوِل َوٌَْعلَُم َما تَْكتُُموَن )
 التفسٌر:

 إن هللا ٌعلم ما تجهرون به من ألوالكم، وما تكتمونه فً سرابركم، وسٌحاسبكم علٌه.
[، أي:" إن هللا ٌعلم ما تجهرون ٓٔٔ}ِإنَّهُ ٌَْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلمَْوِل{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:

 .(5)به من ألوالكم"
لال الطبري: ٌمول:" لل لهإالء المشركٌن، إن هللا ٌعلم الجهر الذي ٌجهرون به من  

 .(ٓٔ)المول"

                                                             

 .ٖ٘٘/1ٔسٌر الطبري:تف (ٔ)
، واألؼانً 5ٔعجزه: رب ثاو ٌمل منه الثواء والبٌت من الخفٌؾ، وهو للحارث بن حلزة فً دٌوانه ص (ٕ)

، وزهر ٘ٔٗ، 1ٕٔ، 1ٔٔ/ ٖ، وخزانة األدب 2ٕٗ، وتخلٌص الشواهد ص 5ٗ/ ٖ، وإنباه الرواة ٖٙ/ ٔٔ
، وشرح المصابد ٖٖٗ، ٕٖٗبع ص ، وشرح المصابد السٕٗٗ، وشرح شواهد الشافٌة ص ٔٙ٘/ ٔاآلداب 

/ ٔ، والشعر والشعراء 5ٔٔ، وشرح المعلمات العشر ص ٕٙٔ، وشرح المعلمات السبع ص 2ٖٓالعشر ص 
، ولسان العرب )أذن( ، ٗٔٔ/ ٔ، والعمدة 2ٕٓ/ ٘، والعمد الفرٌد ٔ٘ٔ/ ٔ، وطبمات فحول الشعراء ٖٕٓ

، ٖٔٗ/ ٔ، وببل نسبة فً الخصابص ٘ٗٗ/ ٕحوٌة ، والمماصد النٖٓٔ/ ٔ)لفا( ، )لوا( ، ومعاهد التنصٌص 
 .2ٖٔ/ ٕوشرح شافٌة ابن الحاجب 

 .ٓٗٔ-5ٖٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .11ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٗٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗ٘٘/1ٔي:تفسٌر الطبر (ٓٔ)



ٕٖٕ 
 

من كبلم الطعانٌن فً ٌعنً: "وهللا عالم ال ٌخفى علٌه ما تجاهرون به لال الزمخشري: 
 .(ٔ)اإلسبلم"
 .(ٕ)[، أي:" وما تكتمونه فً سرابركم"ٓٔٔلوله تعالى:}َوٌَْعلَُم َما تَْكتُُموَن{ ]األنبٌاء :  
 .(ٖ)لال ٌحٌى:" ٌعنً: ما تسرون" 
لال الطبري: ٌمول:" وٌعلم ما تخفونه فبل تجهرون به، سواء عنده خفٌه وظاهره وسره  

 .(ٗ)علٌه منه شًء" وعبلنٌته، إنه ال ٌخفى
ٌعنً: " وما تكتمون فً صدوركم من اإلحن واألحماد للمسلمٌن، وهو لال الزمخشري: 

 .(٘)ٌجازٌكم علٌه"
أي : إن هللا ٌعلم الؽٌب جمٌعَه ، وٌعلم ما ٌظهره العباد  لال ابن كثٌر فً تفسٌر اآلٌة:" 

لم ما العباد عاملون فً وما ٌسرون ، ٌعلم الظواهر والضمابر ، وٌعلم السر وأخفى ، وٌع
 .(ٙ)أجهارهم وأسرارهم ، وسٌجزٌهم على ذلن ، على الملٌل والجلٌل "

 
 المرآن

 [ٔٔٔ({ ]اْلنبٌاء : ٔٔٔ}َوإِْن أَْدِري لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُْم َوَمتَاعٌ إِلَى ِحٌٍن )
 التفسٌر:

أن تتمتعوا فً الدنٌا ولست أدري لعل تؤخٌر العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتبلء، و
 إلى حٌن; لتزدادوا كفًرا، ثم ٌكون أعظم لعموبتكم.

[، أي:" ولست أدري لعل تؤخٌر ٔٔٔلوله تعالى:}َوإِْن أَْدِري لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُْم{ ]األنبٌاء :  
 .(2)العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتبلء م"

 .(1)تنة لكم"أي : وما أدري لعل هذا ف لال ابن كثٌر:" 

لال الطبري: ٌمول:" فإن أخر عنكم عمابه على ما تخفون من الشرن به أو تجهرون به،  
فما أدري ما السبب الذي من أجله ٌإخر ذلن عنكم؟ لعل تؤخٌره ذلن عنكم مع وعده إٌاكم لفتنة 

 .(5)ٌرٌدها بكم"
 .(ٓٔ)تعملون" ٌعنً: " لعل تؤخٌر هذا الموعد امتحان لكم لٌنظر كٌؾلال الزمخشري: 
[، أي:" ولعلَّ هذا التؤخٌر لتستمتعوا فً ٔٔٔلوله تعالى:}َوَمتَاعٌ إِلَى ِحٌٍن{ ]األنبٌاء :  

 .(ٔٔ)الدنٌا إلى حٌن; فتزدادوا كفًرا، ثم ٌكون أعظم لعموبتكم"
لال الطبري: ٌمول:" ولتتمتعوا بحٌاتكم إلى أجل لد جعله لكم تبلؽونه، ثم ٌنزل بكم حٌنبذ  

 .(ٕٔ)نممته"
ٌعنً: " أو تمتٌع لكم إلى حٌن لٌكون ذلن حجة علٌكم، ولٌمع الموعد لال الزمخشري: 

 .(ٖٔ)فً ولت هو فٌه حكمة"

                                                             

 .ٓٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٗ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .11ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .11ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٗ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٖٔالمٌسر:التفسٌر  (ٔٔ)
 .ٗ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٖٔ)
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عن ابن عباس :"}وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حٌن{، ٌمول: لعل ما ألرب لكم  
 .(ٔ)تنة"من العذاب والساعة، أن ٌإخر عنكم لمدتكم، ومتاع إلى حٌن، فٌصٌر لولً ذلن لكم ف

 
 المرآن

ْحَمُن اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُوَن )  [ٕٔٔ({ ]اْلنبٌاء : ٕٔٔ}لَاَل َرّبِ اْحكُْم بِاْلَحّكِ َوَربُّنَا الرَّ
 التفسٌر:

لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: رّبِ افصل بٌننا وبٌن لومنا المكذبٌن بالمضاء الحك. ونسؤل ربنا الرحمن، 
من الشرن والتكذٌب واالفتراء علٌه، وما تتوعدوننا  -أٌها الكفار  -تَِصفونه  ونستعٌن به على ما

 به من الظهور والؽلبة.
{ ]األنبٌاء :   [، أي:" لال النبً صلى هللا علٌه ٕٔٔلوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْحكُْم بِاْلَحّكِ

 .(ٕ)وسلم: رّبِ افصل بٌننا وبٌن لومنا المكذبٌن بالمضاء الحك"
بري: ٌمول:" لل ٌا دمحم: ٌا رب افصل بٌنً وبٌن من كذبنً من مشركً لومً لال الط 

وكفر بن، وعبد ؼٌرن، بإحبلل عذابن ونممتن بهم، وذلن هو الحك الذي أمر هللا تعالى نبٌه أن 
ٌسؤل ربه الحكم به، وهو نظٌر لوله جل ثناإه :}ربنا افتح بٌننا وبٌن لومنا بالحك وأنت خٌر 

 .(ٖ)الفاتحٌن{"
 .(ٗ)أي : افصل بٌننا وبٌن لومنا المكذبٌن بالحك" لال ابن كثٌر:" 
ال ٌحكم بالحك إال هللا، ولكن إنما استعجل بذلن فً الدنٌا، ٌسؤل ربه  لال ابن عباس:" 

 .(٘)على لومه"
 .(ٙ)عن لتادة: "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كان إذا شهد لتاال لال: }رب احكم بالحك{" 
، على وجه نداء المفرد، ولرأ «الرب»بضم الباء من « رب احكم»ر: ولرأ أبو جعف 

، ورفع «أحكم»، وهمز األلؾ من «الرب»بتثبٌت الٌاء فً « ربً أحكم»ضحان بن مزاحم:
 .(2)على أنه خبر للرب تبارن وتعالى، بؤن هللا أحكم بالحك من كل حاكم« أحكم»

ْحَمُن اْلُمْستَعَ   [، أي:" ونسؤل ٕٔٔاُن َعلَى َما تَِصفُوَن{ ]األنبٌاء : لوله تعالى:}َوَربُّنَا الرَّ
من الشرن والتكذٌب واالفتراء  -أٌها الكفار  -ربنا الرحمن، ونستعٌن به على ما تَِصفونه 

 .(1)علٌه"
لال الطبري:" ولل ٌا دمحم: وربنا الذي ٌرحم عباده وٌعمهم بنعمته، الذي أستعٌنه علٌكم  

كم لً فٌما أتٌتكم به من عند هللا }هل هذا إال بشر مثلكم أفتؤتون فٌما تمولون وتصفون من لول
السحر وأنتم تبصرون{، ولولكم }بل افتراه بل هو شاعر{، وفً كذبكم على هللا جل ثناإه ولٌلكم 
}اتخذ الرحمن ولدا{، فإنه هٌن علٌه تؽٌٌر ذلن، وفصل ما بٌنً وبٌنكم بتعجٌل العموبة لكم على 

 .(5)ما تصفون من ذلن"
أي : على ما ٌمولون وٌفترون من الكذب ، وٌتنوعون فً ممامات  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)التكذٌب واإلفن ، وهللا المستعان علٌكم فً ذلن"

                                                             

 .ٗ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗ٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .11ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٗ٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .٘٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٔلمٌسر:التفسٌر ا (1)
 .٘٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ٌِْه َوَسلَّم َ بتفوٌض األمر   ُ َعلَ لال الصابونً:" ختم السورة الكرٌمة بؤمر النبً َصلَّى َّللاَّ
 .(ٔ)لناصر ونعم المعٌن"إِلٌه وتولع الفرج من عنده، فهو نعم ا

كانوا ٌصفون الحال على خبلؾ ما جرت علٌه، وكانوا ٌطمعون أن  لال الزمخشري:" 
تكون لهم الشوكة والؽلبة، فكذب هللا ظنونهم وخٌب آمالهم، ونصر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن، 

 .(ٕ)وخذلهم"
 [:ٕٔٔ-٘ٓٔفوابد اآلٌات:]

 الصالحون هم ورثة الجنة دار النعٌم الممٌم.المإمنون المتمون وهم  -ٔ
فً المرآن الكرٌم البُلؽة الكافٌة لمن آمن به وعمل بما فٌه بتحمٌك ما ٌصبو إلٌه من سعادة  -ٕ

 الدار اآلخرة.
ٌِْه َوَسلََّم وكرامته على ربه حٌث جعله رحمة للعالمٌن. -ٖ  بٌان فضل النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 أهل الشرن وأهل التوحٌد.وجوب المفاصلة بٌن  -ٗ
 طلب االستعانة باهلل على كل ما ٌواجه العبد من صعاب وأتعاب. -٘

 «آخر تفسٌر سورة )اْلنبٌاء(، والحمد هلل وحده»
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .ٖٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الحج» تفسٌر سورة 

ولد عُدَّت ، رتٌب المصحؾفً ت« الثانٌة والعشرون»هً السورة «: الحج»سورة 
وعدد آٌاتها: ، (ٔ)«النور»السورة الخامسة والمابة فً عداد نزول سور المرآن، نزلت بعد سورة

وعدد آٌاتها ثمان وسبعون فى عد الكوفٌٌن، وسبع للمدنٌٌن، وخمس للبصرٌٌن، وأربع للشامٌٌن. 
 .(ٕ)وخمسة وسبعونوكلماتها ألفان ومابتان وإحدى وتسعون كلمة. وحروفها خمسة آالؾ 

[ ، }َوَعاٌد ٕٓ[، }اْلُجلُود{ ]الحج : 5ٔواآلٌات المختلؾ فٌها خمس: }اْلَحِمٌُم{ ]الحج : 
اكُُم اْلُمْسِلِمٌن{ ]الحج : ٖٗ[، }َولَْوُم لُوٍط{ ]الحج : َٕٗوثَُموُد{ ]الحج :  [، مجموع 21[، }َسمَّ

َ ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء{ ]الحج : }إِ  على الهمزة منها :« انتظم زبرجد لط:»فواصل آٌاتها   .(ٖ)[1ٔنَّ َّللاَّ
 :أسماء السورة 
  :ًسورة الحج»اسمها التولٌف:» 

-رضوان هللا علٌهم-، وعهد اصحابه-ملسو هيلع هللا ىلص-، فً عهد الرسول«سورة االنبٌاء»اشتهرت تسمٌتها بـ
ض اآلثار عن هذه ، وبذلن سمٌت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر وفً كتب السنة، وفٌما ٌاتً بع

 التسمٌة:
عن عمبة بن عامر، لال: "للت: ٌا رسول هللا، أفضلت سورة الحج على المرآن بؤن  -

 .(ٗ)«نعم، ومن لم ٌسجدهما فبل ٌمرأهما»جعل فٌها سجدتان؟ فمال:
ألرأه خمس عشرة سجدة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "أن رسول هللا -رضً هللا عنه-عن عمرو بن العاص -

 .(٘): منها ثبلث فى المفصل، وسجدتان فى الحج"فى المرآن
 .(ٙ):"نزلت سورة الحج بالمدٌنة"-رضً هللا عنهما-عن ابن عباس -
:"أول سورة نزلت فٌها السجدة: الحج، لرأها رسول هللا -رضً هللا عنه-عن ابن مسعود -

 .(2)فسجد وسجد الناس إال رجل أخذ التراب فسجد علٌه فرأٌته لتل كافرا"
 ٌة:وجه التسم 

إلعبلن فرٌضة الحج فٌها على الناس، على لسان إبراهٌم الخلٌل « سورة الحج»سمٌت 
ْن فًِ النَّاِس بِاْلَحّجِ ٌَؤْتُوَن ِرَجااًل َوَعلَى كُّلِ َضاِمٍر ٌَؤْتٌَِن ِمْن كُّلِ فَّجٍ َعِمٌٍك{  علٌه السبلم: }َوأَذِّ

                                                             

، وحكاه ابن عاشور ان ابن ٕٓٗ. والمخلبلنً، انظ}: المول الوجٌز:ٕٖ/ٕلاله الكلبً، انظر: التسهٌل: (ٔ)
 .1ٖٔ/2ٔعباس، انظر: التحرٌر والتنوٌر: 

 .ٖٕٖ/ ٔى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:انظر: بصابر ذو(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 سٌؤتً تخرٌجه فً فضابل السورة.(ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ(:ص2٘ٓٔ، وابن ماجة)1٘/ٕ(:صٔٓٗٔرواه ابو داود) (٘)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔ(:ص1ٖٓم فً المستدرن)أخرجه الحاك (2)
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وته أنحاء األرض، وأسمع النطؾ [، وذلن بعد بناء البٌت العتٌك، فؤذن، فبلػ ص2ٕ]الحج : 
 .(ٔ)«لبٌن اللهم لبٌن»فً األصبلب واألجنة فً األرحام، وأجابوا النداء: 

ولٌس لهذه السورة ؼٌر اسمها التوفٌمً، ولذلن لم ٌعدها السخاوي أو السٌوطً فً عداد 
 السور ذوات االسمٌن أو اكثر.

، (ٕ)لبمرة فً آٌات عدةفً بعض سور المرىن الكرٌم، كسورة ا« الحج»ولد ورد لفظ
 .(ٗ)فً آل عمران« ِحجُّ  »، ولد وردت بلفظ(ٖ)وفً سورة التوبة آٌة واحدة

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 فً مكان نزول السورة ألوال:
 .(2)وابن كثٌر ،(ٙ)، وعبدالماهر الجرجانً(٘)أحدها: أنها مكٌة. لاله النسفً

 .(ٓٔ)، والضحان(5)زبٌر، وابن ال(1)الثانً: أنها مدنٌة. لاله ابن عباس
:"السورة الخامسة والمابة فً عداد نزول سور  لال ابن عاشور:"عدت سورة الحج 

نزلت بعد سورة النور ولبل سورة »المرآن فً رواٌة جابر بن زٌد، عن ابن عباس لال: 
بؽً وهذا ٌمتضً أنها عنده مدنٌة كلها ألن سورة النور وسورة المنافمٌن مدنٌتان فٌن«. المنافمٌن

 .(ٔٔ)أن ٌتولؾ فً اعتماد هذا فٌها"
 َ الثالث: أنها مكٌة كلها، ؼٌر آٌتٌن نزلتا بالمدٌنة: لوله سبحانه وتعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ

 .(ٕٔ)[، والتً تلٌها. رواه أبو صالح عن ابن عباسَٔٔعلَى َحْرؾ{ ]الحج : 
نزلت بالمدٌنة، من لوله: }َهذَاِن َخْصَمان{ ]الحج :  نزلت بمكة إال ثبلث آٌات منهاالرابع: أنها 

، (ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)[. لاله ابن عباسٕٔ({ ]الحج : ٕٔ[ إلى لوله: }َولَُهْم َممَاِمُع ِمْن َحِدٌٍد )5ٔ
 .(ٙٔ)، وبه لال المرطبً(٘ٔ)وعطاء بن السابب

. لاله ابن (2ٔ)[٘٘ ،ٗ٘، ٖ٘، ٕ٘أنها مدنٌة إال أربع آٌات نزلت بمكة، وهّن اآلٌات: ]الخامس: 

 .(5ٔ)، ولتادة(1ٔ)عباس
                                                             

 .1ٗٔ/2ٔانظر: التفسٌر المنٌر: (ٔ)
 .52ٔ، 5ٙٔ، 15ٔانظر اآلٌات:] (ٕ)
 [.ٖاآلٌة ] (ٖ)
ٌِْت َمِن اْستَ (ٗ) ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ٌِْه َسبٌِ}فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت َممَاُم إِْبَراِهٌَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا َوَّلِلَّ بًل َوَمْن َكفََر َطاَع إِلَ

ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{ ]آل عمران :  َ َؼنِ  [.52فَإِنَّ َّللاَّ
 .5ٗ/ٖتفسٌر النسفً: (٘)
 .ٕ٘ٗٔ/ٖانظر: درج الدرر: (ٙ)
 .15ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌه.ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (1)
 وعزاه إلى ابن مردوٌه.، ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (5)
 .٘ٓٔ/ٗحكاه عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 . 1ٖٔ/2ٔالتحرٌر والتنوٌر:(ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
، ولال أنه أظهر رواٌتً ابن عباس، وحكاه عنه أٌضا ابن عطٌة ٙٔٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (ٖٔ)

 .ٔ/ٕٔالتفسٌر:، والمرطبً فً ٘ٓٔ/ٗفً المحرر الوجٌز:
 .ٔ/ٕٔ، والمرطبً فً التفسٌر:٘ٓٔ/ٗحكاه عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 . ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر المرطبً:(ٙٔ)
ٍ إاِلَّ إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشٌَّْ  وهن اآلٌات: (2ٔ) ًّ ُ َما }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ َطاُن ِفً أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌُْٕ٘لِمً الشَّ ( ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ
( َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت ٌَٖ٘ن لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌٍد )َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلمِ 

َ لََهاِد الَِّذٌَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ) ً ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَؤْتٌَُِهُم ( َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا فِ ٗ٘لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ َّللاَّ
 [.٘٘ - ٕ٘({ ]الحج : ٘٘السَّاَعةُ بَْؽتَةً أَْو ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَاُب ٌَْوٍم َعِمٌٍم )

 .ٕٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 ، وعزاه إلى ابن المنذر.ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (5ٔ)



ٕٖ2 
 

[ إلى 5ٔالسادس: أنها مكٌة ؼٌر ست آٌات نزلت بالمدٌنة، من لوله: }َهذَاِن َخْصَمان{ ]الحج : 
، (ٖ)، والبؽوي(ٕ)الفٌروزآبادي، و(ٔ)[. لاله الثعلبًٕٗلوله: }ِصَراِط اْلَحِمٌد{ ]الحج : 

 .(٘)، والبٌضاوي(ٗ)والزمخشري
 .(ٙ)[. لاله مماتل5٘، 1٘، ٗ٘، ٓٗ، 5ٖ، ٕ٘،ٔٔ،ٕ، ٌٔة، إال اآلٌات:]أنها مكالسابع: 

 
ِر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]الحج :  [، وسابرها مكً. لاله أبو 2ٖالثامن: أن أولها مدنً إلى لوله تعالى: }َوبَّشِ

 .(2)سلٌمان الدمشمً
علم ألن لال ابن عطٌة:" لال الجمهور مختلطة فٌها مكً ومدنً، وهذا هو األصح وهللا أ 

 .(1)اآلٌات تمتضً ذلن"
[ إلى لوله }ولكن عذاب هللا ٔعن أنس، لال: "نزلت }ٌا أٌها الناس اتموا ربكم{ ]الحج:  

[ على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً مسٌر له، فرفع بها صوته حتى ثاب إلٌه أصحابه، ٕشدٌد{ ]الحج: 
م فابعث بعثا إلى النار من كل ألؾ تسعمابة فمال: " أتدرون أي ٌوم؟ هذا ٌوم ٌمول هللا آلدم: ل

سددوا، »وتسعة وتسعٌن إلى النار وواحدا إلى الجنة " فكبر ذلن على المسلمٌن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ولاربوا، وأبشروا، فوالذي نفسً بٌده، ما أنتم فً الناس إال كالشامة فً جنب البعٌر، أو كالرلمة 

عكم لخلٌمتٌن ما كانتا فً شًء لط إال كثرتاه ٌؤجوج ومؤجوج، ومن هلن فً ذراع الدابة، إن م
 .(5)«"من كفرة الجن واإلنس

الؽزنوي أنه لال: سورة الحج: "هً من أعاجٌب السور، نزلت لٌبل ذكر المرطبً عن  
ونهارا، سفرا وحضرا، مكٌا ومدنٌا، سلمٌا وحربٌا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها، مختلؾ 

 .(ٓٔ)"العدد
هبة هللا بن سبلمة :سورة الحج: " نزلت فً مواطن مختلفة وهً من أعاجٌب  ولال 

سور المرآن ألنها نزلت لٌبل ونهارا، وفٌها مكً ومدنً وسفري وحضري وحربً وسلمً 
وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه... فؤما المكً منها فمن رأس الثبلثٌن منها الى آخرها، وأما 

خمسة عشر الى رأس ثبلثٌن، وأما اللٌلً منها فمن أولها الى رأس خمس  المدنً منها فمن رأس
آٌات، وأما النهاري فمن راس خمس الى رأس تسع، وأما السفري فمن رأس تسع الى رأس تسع 

 .(ٔٔ)إلى اثنتً عشرة، وأما الحضري منها فؤلى رأس العشرٌن، نسبت الى المدٌنه لمرب مدته"

                                                             

 .ٕٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ ٔذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:انظر: بصابر  (ٕ)
 .ٖٔٙ/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٗٙ/ٗانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .٘ٓٔ/ٗالمحرر الوجٌز: (1)
( ، لال ٕٕٖٔ، رلم ٖٓٗ/٘( ، وأبو ٌعلى )12ٔٔ، رلم 1ٖ٘عبد بن حمٌد )ص حدٌث أنس: أخرجه (5)

( 1ٙ5ٕ، رلم ٓٔٙ/ٗ( : رجاله رجال الصحٌح، ؼٌر دمحم بن مهدى، وهو ثمة. والحاكم )5ٖٗ/ٓٔالهٌثمى )
( ، 2ٖ٘ٗ، رلم ٕٖ٘/ٙٔولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن. ووافمه الذهبى. وأخرجه أٌضا: ابن حبان )

 (1ٖٕٗ، رلم 2/2ٖوالضٌاء )
( ، ولال: 5ٖٙٔ، رلم ٖٕٖ/٘( ، والترمذى )55ٔ٘ٔ، رلم ٖ٘ٗ/ٗحدٌث عمران بن حصٌن: أخرجه أحمد )

( . ووافمه الذهبى. وأخرجه 1ٙ5٘، رلم ٔٔٙ/ٗ( ، والحاكم )ٖٙٓ، رلم ٗٗٔ/1ٔحسن صحٌح، والطبرانى )
 ( .ٖٓٗٔٔ، رلم ٓٔٗ/ٙ( ، والنسابى فى الكبرى )1ٖ٘رلم  ٕٔٔأٌضا: الطٌالسى )ص 

( ، ولال: صحٌح. ووافمه الذهبى. وأخرجه أٌضا: 1ٙ52، رلم ٕٔٙ/ٗحدٌث ابن عباس: أخرجه الحاكم )
( : رجاله رجال الصحٌح، ؼٌر هبلل 2/2ٓ( . لال الهٌثمى )ٖٕٕ٘رلم  5٘/ٖالبزار كما فى كشؾ األستار )

 بن خباب، وهو ثمة.
 .ٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٙٔالناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
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 النبٌاءا»مع سورة « الحج»مناسبة سورة:» 
 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:

هنان تناسب وارتباط بٌن بداٌة هذه السورة، وخاتمة السورة السابمة، فمد ختم هللا سورة  -ٔ
ببٌان التراب الساعة ووصؾ أهوالها فً لوله: }َواْلتََرَب اْلَوْعُد اْلَحكُّ فَإِذَا « األنبٌاء»

ًَ َشاِخَصةٌ أَبْ  لَنَا لَْد كُنَّا فًِ َؼْفلٍَة ِمْن َهذَا بَْل كُنَّا َظاِلِمٌَن{ ِه ٌْ َصاُر الَِّذٌَن َكفَُروا ٌَا َو
[، وافتتح هذه السورة بموله: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَّكُْم إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة 52]األنبٌاء : 

ٌء َعِظٌٌم ) ًْ ا أَْرَضعَْت َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل  ( ٌَْوَم تََرْونََها تَْذَهلُ َٔش كُلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ
ِ َشِدٌٌد )  - ٔ({ ]الحج : َٕحْملََها َوتََرى النَّاَس سَُكاَرى َوَما هُْم بِسَُكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب َّللاَّ

ٕ.] 
وفى هذه جعل العلم  -لد ألٌمت فى السورة السالفة الحجج الطبٌعٌة على الوحدانٌة -ٕ

 بٌعً من براهٌن البعث.الط
بٌان لصص أكثر من عشرة من األنبٌاء تدور على ما لاموا به « األنبٌاء»فً سورة  -ٖ

من إثبات توحٌد هللا، ونبذ الشرن، واإلٌمان بالبعث، وفً هذه السورة استدالل بخلك 
اإلنسان بؤطواره المتعددة وبإبداع السموات واألرض على لدرة هللا على إحٌاء البشر 

ث، وعلى وجوده تعالى ووحدانٌته، ثم تنبٌه األفكار على االلتفات ألحوال أهل للبع
 .(ٔ)المرى الظالمة التً أهلكها هللا، واالتعاظ بها بسبب تكذٌبهم الرسل

 أغراض السورة ومماصدها 
  :جملة من المماصد، نسولها على النحو التالً «الحج»لمد تضمنت سورة 

، وٌخشوا ٌوم الجزاء وأهواله، فهو ٌوم عظٌم تشٌب خطاب الناس بؤمرهم أن ٌتموا هللا -ٔ
 .لهوله الِوْلدان، وتضع كل ذات َحْمٍل حملها; خوفاً ورعباً 

االستدالل على نفً الشرن، وخطاب المشركٌن بؤن ٌملعوا عن المكابرة فً االعتراؾ  -ٕ
وأن بانفراد هللا تعالى باإللوهٌة، وعن المجادلة فً ذلن اتباعاً لوساوس الشٌاطٌن، 

 .الشٌاطٌن ال تؽنً عنهم شٌباً، وال ٌنصرونهم فً الدنٌا وفً اآلخرة
تفظٌع جدال المشركٌن فً الوحدانٌة بؤنهم ال ٌستندون إلى علم، وأنهم ٌعرضون عن  -ٖ

 .الُحجة; لٌضلوا الناس
أن المشركٌن ٌرتابون فً البعث، وهو ثابت ال رٌب فٌه، وكٌؾ ٌرتابون فٌه بعلة  -ٗ

د اإلماتة، وال ٌنظرون أن هللا أوجد اإلنسان من تراب، ثم من نطفة، استحالة اإلحٌاء بع
 .ثم طوره أطواراً 

أن هللا ٌنـزل الماء على األرض المٌتة، فتحٌا، وتُخرج من أصناؾ النبات، فاهلل هو  -٘
 .المادر على كل ذلن، فهو ٌحًٌ الموتى، وهو على كل شًء لدٌر، فعال لما ٌرٌد

البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن االمتثال لمول الرسول  أن مجادلة المشركٌن بإنكار -ٙ
 .علٌه الصبلة والسبلم

 .وصؾ المشركٌن بؤنهم فً تردد من أمرهم فً اتباع دٌن اإلسبلم -2
علٌه السبلم، الذي ٌنتمون إلٌه،  إبراهٌم التعرٌض بالمشركٌن بتكبرهم عن سنة -1

 .أصل الدٌنوٌحسبون أنهم حماة دٌنه، وأمناء بٌته، وهم ٌخالفونه فً 
 .تذكٌر المشركٌن بما منَّ هللا علٌهم فً مشروعٌة الحج من المنافع فكفروا نعمته -5
تشبٌه المشركٌن فً تلمً دعوة اإلسبلم باألمم البابدة، الذٌن تلموا دعوة الرسل  -ٓٔ

 .باإلعراض والكفر، فحل بهم العذاب
ء من هللا لهم، كما أنه ٌوشن أن ٌحل بهإالء مثله، فبل ٌؽرهم تؤخٌر العذاب; فإنه إمبل -ٔٔ

أملى لؤلمم من لبلهم، وفً ذلن تطمٌن للرسول علٌه الصبلة والسبلم والذٌن آمنوا، 
 .وبشارة لهم بعالبة النصر على الذٌن فتنوهم وأخرجوهم من دٌارهم بؽٌر حك

                                                             

 .ٙ/2ٔ، التفسٌر المنٌر:2/1ٖٔ، وتفسٌر المراؼً:ٔٔٔانظر: أسرار ترتٌب المرآن:  (ٔ)
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 .أن اختبلؾ األمم بٌن أهل هدى وأهل ضبلل أمٌرافترق الناس به إلى ملل كثٌرة -ٕٔ
 .وم الفصل بٌنهم; لمشاهدة جزاء أهل الهدى، وجزاء أهل الضبللأن ٌوم المٌامة هو ٌ -ٖٔ
 .أن المهتدٌن والضالٌن خصمان اختصموا فً أمر هللا، فكان لكل فرٌك جزاإه -ٗٔ
سلَّى هللا رسوله علٌه الصبلة والسبلم والمإمنٌن بؤن الشٌطان ٌفسد فً للوب أهل  -٘ٔ

طل ما ٌلمً الشٌطان; فلذلن ترى الضبللة آثار دعوة الرسل، ولكن هللا ٌُْحِكُم دٌنه، وٌب
 .الكافرٌن ٌُعرضون عن هدى هللا، وٌنكرون آٌات المرآن

التنوٌه بالمرآن والمتلمٌن له بخشٌة وصبر، ووصؾ الكفار بكراهٌتهم المرآن وبؽض  -ٙٔ
 .المرَسل به، والثناء على المإمنٌن وأن هللا ٌسر لهم اتباع الحنٌفٌة، وسماهم المسلمٌن

تال المشركٌن الذٌن ٌماتلونهم، وضمان النصر والتمكٌن فً األرض اإلذن للمسلمٌن بم -2ٔ
 .لهم

ً من المبلبكة، ومن  -1ٔ ُختمت السورة بتذكٌر الناس بنعم هللا علٌهم، وأن هللا اصطفى خلما
الناس، فؤلبل على المإمنٌن باإلرشاد إلى ما ٌمربهم إلى هللا زلفى، وأن هللا هو موالهم 

 .(ٔ)وناصرهم
  :فضائل السورة 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:
عن عمبة بن عامر، لال: "للت: ٌا رسول هللا، أفضلت سورة الحج على المرآن بؤن  -

 .(ٕ)«نعم، ومن لم ٌسجدهما فبل ٌمرأهما»جعل فٌها سجدتان؟ فمال:
إن هذه السورة فضلت »عن ابن عمر، عن عمر، أنه سجد فً الحج سجدتٌن، ثم لال:  -

 .(ٖ)«"تٌنعلى سابر السور بسجد
من لرأ من سورة الحج »لال الفٌروزآبادي:" ذكر المفسرون فٌه أحادٌث واهٌة. منها: 

أعطى من األجر كحجة حجها، وعمرة اعتمرها، بعدد من حج واعتمر، من مضى منهم 
ومن بمى، وٌكتب له بعدد كل واحد منهم حجة وعمرة وله بكل آٌة لرأها مثل ثواب من حج 

 .(ٗ)«"عن أبوٌه
ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا 

أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 
 
 
 
 
 

                                                             

 انظر: اسبلم وٌب، مولع التكرونً.. (ٔ)
( ولال: إسناده لٌس بالموى. 21٘، رلم 2ٓٗ/ٕ( ، والترمذى )2ٕٗٓٔ، رلم ٔ٘ٔ/ٗأخرجه أحمد )(ٕ)

 (.1ٓ٘، رلم ٖٖٗ/ٔ( ، والحاكم )1ٗ2، رلم 2ٖٓ/2ٔوالطبرانى)
 حسن بطرله وشواهده دون لوله: "ومن لم ٌسجدهما فبل ٌمرأهما"، وهذا اإلسناد ضعٌؾ.لحدٌث وا

 «. فضلت سورة الحج على المرآن بسجدتٌن»وجاء أٌضا: 
(، عن خالد بن معدان ٖ٘ٗ٘، رلم 2ٖٔ/ٕ( ، والبٌهمى )21، رلم ٖٔٔأخرجه أبو داود فى المراسٌل )ص 

 مرسبل.
 .رجاله ثمات، و2ٕٖ/ٔ(:ص12ٕٗلمصنؾ)أخرجه ابن ابً شٌبة فً ا (ٖ)

 ."ٖٔمالن فً الموطؤ كتاب المرآن باب ما جاء فً سجود المرآن رلم "وأخرجه 
سعٌد بن منصور واإلسماعٌلً وابن مردوٌه ، ووزاد نسبته إلى ٕ/ٙوأورده السٌوطً فً الدر المنثور:

 .والبٌهمً
 .1ٕٖ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز: (ٗ)



ٕٗٓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرآن
ٌء َعِظٌٌم )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا رَ  ًْ  [ٔ({ ]الحج : ٔبَّكُْم إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َش

 التفسٌر:
ٌا أٌها الناس احذروا عماب هللا بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه، إن ما ٌحدث عند لٌام الساعة 
من أهوال وحركة شدٌدة لؤلرض، تتصدع منها كل جوانبها، شًء عظٌم، ال ٌُْمدر لدره وال ٌُْبلػ 

 ، وال ٌعلم كٌفٌَّته إال رب العالمٌن.كنهه
ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَّكُْم{ ]الحج : لوله تعالى:  ٌا أٌها الناس احذروا عماب هللا  [، أي:"ٔ}

 .(ٔ)بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه"
 .(ٕ)ٌخوفهم ٌمول اخشوا ربكم" لال مماتل:" 
لناس احذروا عماب ربكم بطاعته فؤطٌعوه وال ٌمول تعالى ذكره: ٌا أٌها ا لال الطبري:" 

 .(ٖ)تعصوه، فإن عمابه لمن عالبه ٌوم المٌامة شدٌد"

ٌء َعِظٌٌم{ ]الحج : لوله تعالى:  ًْ إن ما ٌحدث عند لٌام  [، أي:"ٔ}إِنَّ َزْلَزلََة السَّاَعِة َش
ْمدر لدره الساعة من أهوال وحركة شدٌدة لؤلرض، تتصدع منها كل جوانبها، شًء عظٌم، ال ٌُ 

 .(ٗ)وال ٌُْبلػ كنهه، وال ٌعلم كٌفٌَّته إال رب العالمٌن"
ٌء َعِظٌٌم{ ]الحج : لوله تعالى:وفً   ًْ  [، لوالن:ٔ}إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َش

، وابن (ٙ)، وعامر(٘)أحدهما : أنها فً الدنٌا ، وهً أشراط ظهورها ، وآٌات مجٌبها. لاله علممة
 . (2)جرٌج

لٌل إن هذه الزلزلة فً الدنٌا وأن ٌكون بعدها طلوع الشمس من  ج:"لال الزجا 
 .(1)مؽربها"
 .(5)عن علممة، لوله :"}إن زلزلة الساعة شًء عظٌم{، لال: الزلزلة لبل الساعة" 
 .(ٓٔ)هذا فً الدنٌا من آٌات الساعة" لال عامر:" 

 .(ٔٔ)لال جرٌر: "هذا بٌن ٌدي الساعة"
 .(ٕٔ)، وبه لال ابن زٌد-ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا مروي عن رسول هللا والثانً : أنها فً المٌامة.

                                                             

 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 . ملخصا.2٘٘/1ٔ، والطبري:2ٖٕٗ/1(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1٘٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/2(:ص15ٖٗٗمصنؾ ابن ابً شٌبة) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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بٌنما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً بعض مؽازٌه ولد فاوت السٌر »عن عمران بن حصٌن، لال:  
ء بؤصحابه، إذ نادى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بهذه اآلٌة: }ٌا أٌها الناس اتموا ربكم إن زلزلة الساعة شً

عظٌم{. لال: فحثوا المطً، حتى كانوا حول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال " هل تدرون أي ٌوم ذلن؟ لالوا: 
هللا ورسوله أعلم. لال: ذلن ٌوم ٌنادى آدم، ٌنادٌه ربه: ابعث بعث النار، من كل ألؾ تسع مابة 

ال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أال اعملوا وتسعة وتسعٌن إلى النار، لال: فؤبلس الموم، فما وضح منهم ضاحن، فم
وأبشروا، فإن معكم خلٌمتٌن ما كانتا فً لوم إال كثرتاه، فمن هلن من بنً آدم، ومن هلن من 
بنً إبلٌس وٌؤجوج ومؤجوج. لال: أبشروا، ما أنتم فً الناس إال كالشامة فً جنب البعٌر، أو 

 .(ٔ)«كالرلمة فً جناح الدابة"
صلى هللا -واب من المول فً ذلن ما صح به الخبر عن رسول هللا لال الطبري:" الص 

 .(ٕ)أعلم بمعانً وحً هللا وتنزٌله"-ملسو هيلع هللا ىلص-، فإنه -علٌه وسلم
نزلت: }ٌا أٌها الناس اتموا ربكم إن زلزلة الساعة شًء »عن أنس بن مالن لال:  

فع بها صوته حتى ثاب إلٌه أصحابه ثم لال: عظٌم{، على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً مسٌر له فر
"أتدرون أي ٌوم هذا؟ ٌوم ٌمول هللا جبل وعبل آلدم ٌا آدم لم فابعث بعث النار من كل ألؾ تسع 
مابة وتسعة وتسعٌن"، فكبر ذلن على المسلمٌن فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "سددوا ولاربوا وأبشروا فوالذي 

س إال كالشامة فً جنب البعٌر أو كالرلمة فً ذراع الدابة وإن معكم نفسً بٌده ما أنتم فً النا
لخلٌمتٌن ما كانتا مع شًء لط إال كثرتاه: ٌؤجوج ومؤجوج ومن هلن من كفر الجن 

 
 المرآن

ا أَْرَضعَْت َوتََضُع كُلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملَهَ  ا َوتََرى النَّاَس سَُكاَرى }ٌَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل كُلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ
ِ َشِدٌٌد )  [ٕ({ ]الحج : َٕوَما هُْم بِسَُكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب َّللاَّ

 التفسٌر:
ٌوم ترون لٌام الساعة تنسى الوالدةُ رضٌعَها الذي ألممته ثدٌها; ِلَما نزل بها من الكرب، وتُْسمط 

ى من شدة الهول والفزع، ولٌسوا الحامل حملها من الرعب، وتؽٌب عمول الناس، فهم كالسكار
 بسكارى من الخمر، ولكن شدة العذاب أفمدتهم عمولهم وإدراكهم.

ا أَْرَضَعْت{ ]الحج :   ٌوم ترون  [، أي:"ٕلوله تعالى:}ٌَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ
 .(ٗ)ا من الكرب"لٌام الساعة تنسى الوالدةُ رضٌعَها الذي ألممته ثدٌها; ِلَما نزل به

 .(ٔ)وتدع المراضع البنٌن من الفزع الشدٌد" لال مماتل:" 
                                                             

 .5٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .]بتصرؾ[5٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن.، ٕٖ٘/ٙٔ(:ص2ٖ٘ٗصحٌح ابن حبان) (ٖ)

من طرق عن عبد الرزاق، بهذا اإلسناد، وصححه  2ٙ٘-ٙٙ٘/ٗو  5ٕ/ٔ"، والحاكم ٕٕٖٔعلى"وأخرجه أبو ٌ
 الحاكم على شرط الشٌخٌن، ووافمه الذهبً.

ولال: رواه أبو ٌعلى ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر دمحم بن مهدي وهو  5ٖٗ/ٓٔوذكره الهٌثمً فً "المجمع" 
 ثمة.

ن أبً حاتم فً "تفسٌره" فٌما ذكره الحافظ ابن كثٌر ، وابٔٙ٘/1ٔوأخرجه الطبري فً "جامع البٌان"
 من طرٌمٌن عن معمر، به.-5ٖٔ-5ٖٓ/٘فً"تفسٌره" 

 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حمٌد، وابن المنذر، وابن مردوٌه.٘/ٙوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" 
، وابن جرٌر ٖٖ-ٕٖ/ٖ"، وأحمد ٕٕٕ"، ومسلم "ٖٓ٘ٙوفً الباب عن أبً سعٌد الخدري عند البخاري "

من طرق عن األعمش، عن أبً صالح، عن أبً  5ٕٔ، والبٌهمً فً "األسماء والصفات" صٕٔٔ/2ٔالطبري
 سعٌد.

"، والطبري فً "جامع البٌان" 5ٖٙٔ" و"1ٖٙٔ، والترمذي "ٕٖٗ/ٗوعن عمران بن حصٌن عند أحمد 
 من طرٌك الحسن وؼٌره عن عمران بن حصٌن. 2ٙ٘/ٗ، والحاكم ٔٔٔ/2ٔ

 ه: "سددوا ولاربوا" أي: اطلبوا المصد والصواب، واتركوا الؽلو واإلفراط.ولول
 .و"الرلمة": الهنة الناتبة فً ذراع الدابة من داخل، وهما رلمتان فً ذراعٌها

 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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كل  -من عظمها-ٌوم ترون أٌها الناس زلزلة الساعة تنسى وتترن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)مرضعة مولود عما أرضعت"

أي : تشتؽل لهول ما ترى عن أحب الناس إلٌها ، والتً هً أشفك  لال ابن كثٌر:" 
تدهش عنه فً حال إرضاعها له ; ولهذا لال : } كُلُّ ُمْرِضعٍَة { ، ولم ٌمل : الناس علٌه ، 

ا أَْرَضَعْت { أي : عن رضٌعها لبل فطامه"  .(ٖ)"مرضع" ولال : } َعمَّ
لال الزمخشري:" أى: تذهلها الزلزلة. والذهول: الذهاب عن األمر مع دهشة. فإن للت:  

لتً هً فً حال اإلرضاع ملممة ثدٌها الصبى. لم لٌل مرضعة دون مرضع؟ للت: المرضعة ا
والمرضع: التً شؤنها أن ترضع وإن لم تباشر اإلرضاع فً حال وصفها به، فمٌل: مرضعة، 
لٌدل على أن ذلن الهول إذا فوجبت به هذه ولد ألممت الرضٌع ثدٌها نزعته عن فٌه لما ٌلحمها 

 .(ٗ)وهو الطفل"من الدهشة عما أرضعت عن إرضاعها، أو عن الذي أرضعته 
 .(٘)عن سفٌان لوله: "}ٌوم ترونها تذهل{، لال: تؽفل" 
 .(ٙ)لال الحسن:" تذهل المرضعة عن ولدها لؽٌر فطام" 
وتُْسمط الحامل حملها من  [، أي:"ٕلوله تعالى:}َوتََضُع كُلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََها{ ]الحج :  
 .(2)الرعب"
 .(1)الهول"أي : لبل تمامه لشدة  لال ابن كثٌر:" 
"النساء والدواب ]تضع[ حملها من شدة الفزع، لشدة الفزع من الساعة،  لال مماتل:أي: 

وذلن لبل النفخة األولى ٌنادي منادمن السماء الدنٌا: ٌؤٌها الناس جاء أمر هللا، فٌسمع صوته أهل 
 األرض جمٌعا فٌفزعون فزعا شدٌدا، وٌموج بعضهم فً بعض وٌشٌب فٌها الصؽٌر وٌسكر

 .(5)فٌها الكبٌر وتضع الحوامل ما فً بطونها"
 .(ٓٔ)لال الحسن:" وتضع الحامل ما فً بطنها لؽٌر تمام" 

وتؽٌب عمول الناس، فهم  [، أي:"ٕلوله تعالى:}َوتََرى النَّاَس سَُكاَرى{ ]الحج :  
 .(ٔٔ)كالسكارى من شدة الهول والفزع"

 .(ٕٔ)" }وترى الناس سكارى{ من الخوؾ" لال مماتل: 
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" التفسٌر: أنن تراهم سكارى من العذاب والخوؾ" 
 .(ٗٔ)المعنى: وتراهم سكارى على التشبٌه" لال الزمخشري:" 
أي: من شدة األمر الذي لد صاروا فٌه لد دهشت عمولهم ، وؼابت  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)أذهانهم ، فمن رآهم حسب أنهم سُكارى"

                                                                                                                                                                              

 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌرابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖشاؾ:الك (ٗ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص22ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗٔ/ٖحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٗ/٘تفسٌرابن كثٌر: (1)
 .]بتصرؾ لتستمٌم المعنى[ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٗٔ/ٖحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٗٔ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌرابن كثٌر: (٘ٔ)
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بسكارى{ على التحمٌك، ولكن ما رهمهم من خوؾ }وما هم  لال الزمخشري:أي:" 
عذاب هللا هو الذي أذهب عمولهم وطٌر تمٌٌزهم وردهم فً نحو حال من ٌذهب السكر بعمله 

 .(ٔ)وتمٌٌزه"
عن الربٌع :"}وترى الناس سكارى{، لال: ذلن عند الساعة، ٌسكر الكبٌر وٌشٌب  

 .(ٕ)الصؽٌر وتضع الحوامل ما فً بطونها"
، بضم «سكرى وما هم بسكرى:»ٌر ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو لرأ ابن كث 

، بؽٌر ألؾ «وترى الناس سكرى وما هم بسكرى:»السٌن فٌهما وباأللؾ، ولرأ حمزة والكسابى 
 .(ٖ)فٌهما والسٌن مفتوحة

، ٌعنً: تحسب الناس، لال: لو كانت منصوبة «وترى الناس:»عن أبً نهٌن، أنه لرأ  
 .(ٗ)تحسب"«: ترى»لكنها كانوا سكارى، و

ِ َشِدٌٌد{ ]الحج :   ولٌسوا بسكارى  [، أي:"ٕلوله تعالى:}َوَما هُْم بِسَُكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب َّللاَّ
 .(٘)من الخمر، ولكن شدة العذاب أفمدتهم عمولهم وإدراكهم"

 .(ٙ)" }وما هم بسكارى{ من الشراب، }ولكن عذاب هللا شدٌد{" لال مماتل: 
.(2)اج:" }وما هم بسكارى{ من الشراب، وٌدل علٌه: }ولكن عذاب هللا شدٌد{"لال الزج 
  
 المرآن

َطاٍن َمِرٌٍد ) ٌْ ٌِْر ِعْلٍم َوٌَتَّبُِع ُكلَّ َش ِ بِغَ  [ٖ({ ]الحج : ٖ}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاَّ
 التفسٌر:

البعث; جهبل منهم  وبعض رإوس الكفر من الناس ٌخاصمون وٌشككون فً لدرة هللا على
 بحمٌمة هذه المدرة، واتباًعا ألبمة الضبلل من كل شٌطان متمرد على هللا ورسله.

 سبب النزول:
عن أبً مالن فً لوله: "}ومن الناس من ٌجادل فً هللا بؽٌر علم{، لال: نزلت فً 

 .(1)النضر بن الحارث"
ٌة بنت الحارث بن نزلت فً النضر بن الحارث المرشً وأمه اسمها صف لال مماتل:"

 .(5)عثمان بن عبد الدار بن لصً، لال: وٌتبع النضر }كل شٌطان مرٌد{، ٌعنً: مارد.."
لال السمعانً:" األكثرون على أن اآلٌة نزلت فً النضر بن الحارث، وكان ٌنكر البعث 

 .(ٓٔ)وٌجادل فٌه"
كة بنات لٌل: نزلت فً النضر بن الحرث، وكان جدال ٌمول: المبلب لال الزمخشري:"

هللا، والمرآن أساطٌر األولٌن، وهللا ؼٌر لادر على إحٌاء من بلى وصار ترابا. وهً عامة فً 
 .(ٔٔ)كل من تعاطى الجدال فٌما ٌجوز على هللا"

ٌِْر ِعْلٍم{ ]الحج :   ِ بِؽَ وبعٌض من  [، أي:"ٖلوله تعالى:}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاَّ
 .(ٕٔ)ع فً لدرة هللا وصفاته بؽٌر دلٌل وال برهان"الناس من ٌخاصم وٌناز

                                                             

 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٗٗ/1(:ص22ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .2ٖٕٗ/1(:ص22ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٗٗ/1(:ص22ٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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من ٌخاصم فً هللا، فٌزعم أن هللا ؼٌر لادر على  لال الطبري: ٌمول:]ومن الناس[" 
إحٌاء من لد بلً وصار ترابا، بؽٌر علم ٌعلمه، بل بجهل منه بما ٌمول، }وٌتبع{ فً لٌله ذلن 

 .(ٔ)"وجداله فً هللا بؽٌر علم }كل شٌطان مرٌد{
 .(ٕ)ٌعنً: المشرن ٌلحد فً هللا فٌجعل معه آلهة، }بؽٌر علم{ أتاه من هللا" ال ٌحٌى:"ل 
لال سهل بن عبدهللا:" أي ٌخاصم فً الدٌن بالهوى والمٌاس دون االلتداء، فعند ذلن  

 .(ٖ)ٌضل الناس وٌبتدع"
 .(ٗ)"عن ابن جرٌج :"}ومن الناس من ٌجادل فً هللا بؽٌر علم{، لال: النضر بن الحارث 
ٌمول تعالى ذاًما لمن كذب بالبعث ، وأنكر لدرة هللا على إحٌاء الموتى ،  لال ابن كثٌر:" 

معرضا عما أنزل هللا على أنبٌابه ، متبعًا فً لوله وإنكاره وكفره كل شٌطان مرٌد ، من اإلنس 
ون ما والجن ، وهذا حال أهل الضبلل والبدع ، المعرضٌن عن الحك ، المتبعٌن للباطل ، ٌترك

أنزله هللا على رسوله من الحك المبٌن ، وٌتبعون ألوال رءوس الضبللة ، الدعاة إلى البدع 
ٌِْر ِعْلٍم { ،  ِ بِؽَ باألهواء واآلراء ، ولهذا لال فً شؤنهم وأشباههم : } َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاَّ

 .(٘)أي : علم صحٌح"
ٌَتَّبُِع كُلَّ شَ   متمرد  ٌطٌع وٌمتدي بكل عات [، أي:"ٌَْٖطاٍن َمِرٌٍد{ ]الحج : لوله تعالى:}َو

 .(ٙ)كرإساء الكفر الصاّدٌن عن الحك"
، معناه: أنه لد مرد «مارد»و« مرٌد»لال الزجاج:" أي: ٌتبع ما ٌسول له الشٌطان، و 

ه فً الشر، وأصله فً اللؽة: املساس الشًء، من ذلن لولن لئلنسان: أمرد، إذا لم ٌكن فً وجه
 .(2)شعر، وٌمال للصخرة: مرداء، إذا كانت ملساء"

لال السمعانً:" المرٌد: المتمرد، والمتمرد: هو المستمر فً الشر، ٌمال: حابط ممرد  
أي: مطول، ولٌل: المرٌد هو العاري عن الخٌر، ٌمال صبً أمرد إذا كان عارٌا خده من 

 .(1)الشعر"
 .(5)لال: تمرد على معاصً هللا"عن لتادة لوله: "}وٌتبع كل شٌطان مرٌد{،  
 .(ٓٔ)مرد، ٌعنً اجترأ على المعصٌة" لال ٌحٌى:" 

 
 المرآن

ُه فَؤَنَّهُ ٌُِضلُّهُ َوٌَْهِدٌِه إِلَى َعذَاِب السَِّعٌِر ) ٌِْه أَنَّهُ َمْن تََوالَّ  [ٗ({ ]الحج : ٗ}كُتَِب َعلَ

 التفسٌر:
بعه، وال ٌهدٌه إلى الحك، بل ٌسوله إلى لضى هللا ولدَّر على هذا الشٌطان أنه ٌُِضل كل من ات

 عذاب جهنم المولدة جزاء اتباعه إٌاه.
هُ فَؤَنَّهُ ٌُِضلُّهُ{ ]الحج :   ِه أَنَّهُ َمْن تََوالَّ ٌْ لضى هللا ولدَّر على  [، أي:"ٗلوله تعالى:}كُِتَب َعلَ

 .(ٔٔ)هذا الشٌطان أنه ٌُِضل كل من اتبعه، وال ٌهدٌه إلى الحك"
لضى على الشٌطان أنه ٌضل أتباعه، وال ٌهدٌهم إلى الحك،  ٌمول:" لال الطبري: 

 .(ٔ)"فمعنى }كتب{، ههنا: لضً
                                                             

 .ٙٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٙٓٔتفسٌر التستري: (ٖ)
 .ٙٙ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌرابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٗ-ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .2ٕٗٗ/1(:ص222ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٗ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)كتب على الشٌطان إضبلل متولٌه" لال الزجاج:أي:" 
 .(ٖ)ٌعنً : كتب علٌه كتابة لدرٌة } أَنَّهُ َمْن تََوالهُ { أي : اتبعه وللده" لال ابن كثٌر:" 

أنه من تواله{، لال: كتب على الشٌطان، أنه من اتبع  عن لتادة لوله: }كتب علٌه
 .(ٗ)الشٌطان من خلك هللا"

 .(٘)عن مجاهد لوله: "}كتب علٌه{، لال: على الشٌطان، }أنه من تواله{، لال: اتبعه"
 .(ٙ)لال ابن عباس: "لضى هللا أن من أطاع إبلٌس أضله ولم ٌرشده"

ٌسوله إلى عذاب جهنم  [، أي:"ِٗعٌِر{ ]الحج : لوله تعالى:}َوٌَْهِدٌِه إِلَى َعذَاِب السَّ  
 .(2)المولدة جزاء اتباعه إٌاه"

 .(1)لال ابن عباس: " وجره إلى عذاب السعٌر"
ٌمول: وٌسوق من اتبعه إلى عذاب جهنم المولدة، وسٌاله إٌاه إلٌه  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)"ذاب جهنمالرحمن، فذلن هداٌته من تبعه إلى ع بدعابه إلى طاعته ومعصٌة
أي : ٌضله فً الدنٌا وٌموده فً اآلخرة إلى عذاب السعٌر ، وهو الحار  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)المإلم المزعج المملك"
 .(ٔٔ)اسم من أسماء جهنم"«: السعٌر» لال ٌحٌى:" 
كعب المكً: "لال خبٌث من ُخبثاء لرٌش : أخبرنا عن ربكم ، من ذهب هو ، لال أبو  

والمعمعة فً كبلم العرب : الرعد  -أو من نحاس هو ؟ فمعمعت السماء لعمعة  أو من فضة هو ،
فإذا لِْحؾ رأسه سالط بٌن ٌدٌه" -

(ٕٔ). 
ولال لٌث بن أبً سلٌم ، عن مجاهد : "جاء ٌهودي فمال : ٌا دمحم ، أخبرنا عن ربن :  

 .(ٖٔ)من أي شًء هو ؟ من در أم من ٌالوت ؟ لال : فجاءت صاعمة فؤخذته"
 [:ٗ-ٔاآلٌات:] فوائد

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأهوالهما. -ٔ
 حرمة الجدال بالباطل إلدحاض الحك وإبطاله. -ٕ
 حرمة الكبلم فً ذات هللا وصفاته بؽٌر علم من وحً إلهً أو كبلم نبوي صحٌح. -ٖ
 السعٌر.مواالة الشٌاطٌن وأتباعهم ٌفضى بالموالً المتابع لهم إلى جهنم وعذاب  -ٗ
 

 المرآن
ٌٍْب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْمنَاكُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ  ِمْن َعلَمٍَة ثُمَّ }ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َر

ٌِْر ُمَخلَّمٍَة ِلنُبٌََِّن لَكُْم َونُِمرُّ ِفً اْْلَْرَحاِم مَ  ى ثُمَّ نُْخِرُجكُْم ِمْن ُمْضغٍَة ُمَخلَّمٍَة َوَغ ا َنَشاُء إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ
ٌْاَل  كُْم َوِمْنكُْم َمْن ٌُتََوفَّى َوِمْنكُْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَك ٌَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم ِطْفاًل ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَشُدَّ

ٌْئًا َوتََرى اْْلَْرَض َهاِمَدةً فَِإذَا أَْنَزلْ  ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن كُّلِ َزْوجٍ َبِهٌجٍ َش ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ نَا َعلَ
 [٘({ ]الحج : ٘)

                                                                                                                                                                              

 .ٙٙ٘/1ٔ:تفسٌر الطبري (ٔ)
 .ٔٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٖٗ/٘تفسٌرابن كثٌر: (ٖ)
 . ملخصا.2ٕٗٗ/1(:ص221ٖٔ، وابن ابً حاتم)ٙٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .2ٕٗٗ/1(:ص225ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕ٘/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕ٘/ٖفسٌر الوسٌط:حكاه عنه الواحدي فً الت (1)
 .2ٙ٘-ٙٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٗ/٘تفسٌرابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/٘، وانظر: الدر المنثور:5ٖٗ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/٘، والدر المنثور:5ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 التفسٌر:
ٌا أٌها الناس إن كنتم فً شن من أن هللا ٌُحًٌ الموتى فإنَّا خلمنا أباكم آدم من تراب، ثم تناسلت 

ًُّ ٌمذفه الرجل فً رحم المرأة، فٌ تحول بمدرة هللا إلى علمة، وهً الدم ذرٌته من نطفة، هً المن
األحمر الؽلٌظ، ثم إلى مضؽة، وهً لطعة لحم صؽٌرة لَْدر ما ٌُْمَضػ، فتكون تارة مخلَّمة، أي 
تامة الخلك تنتهً إلى خروح الجنٌن حًٌا، وؼٌر تامة الخلك تارة أخرى، فتسمط لؽٌر تمام; لنبٌِّن 

فً األرحام ما نشاء، وهو المخلَّك إلى ولت لكم تمام لدرتنا بتصرٌؾ أطوار الخلك، ونبمً 
والدته، وتكتمل األطوار بوالدة األجنَّة أطفاال صؽاًرا تكبَُر حتى تبلػ األشد، وهو ولت الشباب 
والموة واكتمال العمل، وبعض األطفال لد ٌموت لبل ذلن، وبعضهم ٌكبَُر حتى ٌبلػ سن الهرم 

ر شٌبً  ا مما كان ٌعلمه لبل ذلن. وترى األرض ٌابسةً مٌتة ال وَضْعؾ العمل; فبل ٌعلم هذا المعمَّ
نبات فٌها، فإذا أنزلنا علٌها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه، وارتفعت وزادت الرتوابها، 

 وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن الذي ٌَُسرُّ الناظرٌن.
ٌْبٍ لوله تعالى:  ِمَن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخَلْمنَاكُْم ِمْن تَُراٍب{ ]الحج :  }ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َر

ٌا أٌها الناس إن كنتم فً شن من أن هللا ٌُحًٌ الموتى فإنَّا خلمنا أباكم آدم من  [، أي:"٘
 .(ٔ)"تراب

هذا احتجاج على العالم بالبداءة األولى، والمعنى: ٌا أٌها الناس إن كنتم  لال المرطبً:" 
عادة، ]فإنا[ خلمنا أباكم الذي هو أصل البشر، ٌعنً آدم علٌه السبلم }من فً شن من اإل

 .(ٕ)تراب{"
لما ذكر تعالى المخالؾ للبعث ، المنكر للمعاد ، ذكر تعالى الدلٌل على  لال ابن كثٌر:" 

ٌٍْب {  لدرته تعالى على المعاد ، بما ٌشاهد من بدبه للخلك، فمال : } ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُمْ  فًِ َر
أي : فً شن } ِمَن اْلبَْعِث { وهو المعاد ولٌام األرواح واألجساد ٌوم المٌامة } فَإِنَّا َخلَْمنَاكُْم ِمْن 

 .(ٖ)تَُراٍب { أي : أصل بَْربه لكم من تراب ، وهو الذي خلك منه آدم ، علٌه السبلم"
 .(ٗ)، بالتحرٌن«من البعث»لرأ الحسن:  
نه لٌل: إن ارتبتم فً البعث فمزٌل رٌبكم أن تنظروا فً بدء كؤ لال الزمخشري:" 
 .(٘)خلمكم"

أي إن كنتم فى شن من مجىء البعث فانظروا إلى مبدإ خلمكم لٌزول  لال المراؼً:" 
رٌبكم وتعلموا أن المادر على خلمكم أول مرة لادر على إعادة خلمكم ثانٌا، وعبر سبحانه بالرٌب 

، إٌذانا بؤن ألصى ما ٌمكن صدوره منهم وإن بلؽوا ؼاٌة المكابرة مع أنهم مولنون بعدم حصوله
 .(ٙ)هو االرتٌاب فى شؤنه، أما الجزم بعدم إمكانه فبل ٌدور بخلد عالل على حال" -والعناد

ثم جعلنا نسله من المنً الذي ٌنطؾ من  [، أي:"٘}ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة{ ]الحج : لوله تعالى: 
 .(2)"صلب الرجل

أي: ثم من منى مكون من الدم المتولد من الؽذاء المنتهى إلى  اؼً:"لال المر 
 .(1)التراب"
 .(5)أي : ثم جعل نسله من سبللة من ماء مهٌن " لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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هو المنً، سمً نطفة لملته، وهو الملٌل من الماء، ولد ٌمع « النظفة»لال المرطبً:" 
. أراد (ٔ)«كب بٌن النطفتٌن ال ٌخشى جوراحتى ٌسٌر الرا»على الكثٌر منه، ومنه الحدٌث: 

 .(ٕ)المشرق وبحر المؽرب. والنطؾ: المطر. نطؾ ٌنطؾ وٌنطؾ. ولٌلة نطوفة دابمة المطر"
 .(ٖ)"ثم من دم جامد ؼلٌظ [، أي:"٘}ثُمَّ ِمْن َعلَمٍَة{ ]الحج : لوله تعالى: 
مكثت أربعٌن ٌوما كذلن ، ذلن أنه إذا استمرت النطفة فً رحم المرأة ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ٌضاؾ إلٌه ما ٌجتمع إلٌها ، ثم تنملب علمة حمراء بإذن هللا "
 .(٘)العلمة: الدم" لال عكرمة:" 
 .(ٙ)العلمة: لطعة الدم الجامدة" لال الزمخشري:" 
 .(2)العلك: الدم العبٌط، أي: الطري. ولٌل: الشدٌد الحمرة" لال المرطبً:" 
لدم الجامد الذي ٌشبه العلمة التً تظهر حول األحواض هو ا لال الصابونً:" 
 .(1)والمٌاه"
 .(5)وال ٌخفى ما بٌن الماء والدم من المباٌنة والمخالفة" لال المراؼً:" 
ٌِْر ُمَخلَّمٍَة{ ]الحج : لوله تعالى:  ثم من لطعة من اللحم  [، أي:"٘}ثُمَّ ِمْن ُمْضؽٍَة ُمَخلَّمٍَة َوَؼ

 .(ٓٔ)"وال عٌب فى ابتداء خلمها، ومضؽة ؼٌر مسواة، فٌها عٌبمسواة، ال نمص فٌها 
لطعة  -كذلن أربعٌن ٌوما ، ثم تستحٌل فتصٌر مضؽة  -العلمة-فتمكث لال ابن كثٌر:" 

ثم ٌشرع فً التشكٌل والتخطٌط ، فٌصور منها رأس وٌدان ،  -من لحم ال شكل فٌها وال تخطٌط 
اء. فتارة تُسمطها المرأة لبل التشكٌل وصدر وبطن ، وفخذان ورجبلن ، وسابر األعض

 .(ٔٔ)والتخطٌط ، وتارة تلمٌها ولد صارت ذات شكل وتخطٌط "
وبهذا التفاوت فى الخلك ٌتفاضل الناس فى صورهم وأشكالهم وطولهم  لال المراؼً:" 

 .(ٕٔ)ولصرهم"

أال وإن فً »"هً لحمة للٌلة لدر ما ٌمضػ، ومنه الحدٌث: «: المضؽة» لال المرطبً: 
 .(ٗٔ). وهذه األطوار أربعة أشهر"(ٖٔ)«الجسد مضؽة

 .(ٔ)ما كان من سمط"«: ؼٌر مخلمة»ما كان حٌا، و«: المخلمة» لال ابن عباس:" 

                                                             

 استمبل بى الشام واستدبر بى الٌمن ثم لال ٌا دمحم إنى : إن هللا-ملسو هيلع هللا ىلص  -: عن أبى أمامة لال لال النبى الحدٌث (ٔ)
جعلت لن ما تجاهن ؼنٌمة ورزلا وما خلؾ ظهرن مددا والذى نفسى بٌده ال ٌزال هللا ٌزٌد اإلسبلم وأهله 
وٌنمص الشرن وأهله حتى ٌسٌر الراكب بٌن النطفتٌن ال ٌخشى إال جورا ٌعنى جور السلطان لٌل ٌا رسول هللا 

 .تان لال بحر المشرق والمؽرب والذى نفسى بٌده لٌبلؽن هذا الدٌن ما بلػ اللٌل"وما النطف
 .(5ٖٔ/ٔأخرجه ابن عساكر )

 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2/11ٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (5)
 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
( ، 55٘ٔ، رلم 5ٕٔٔ/ٖ( ، ومسلم )ٕ٘، رلم 1ٕ/ٔ( ، والبخارى )1ٖ51ٔ، رلم 2ٕٓ/ٗأخرجه أحمد )(ٖٔ)

( ولال: حسن صحٌح. ٕ٘ٓٔ، رلم ٔٔ٘/ٖترمذى )( ، والٖٖٖٓ، رلم 5ٕٖٖ، رلم ٖٕٗ/ٖوأبو داود )
، 5ٖٔ/ٕ( ، وأخرجه أٌضا: الدارمى )51ٖٗ، رلم 1ٖٔٔ/ٕ( ، وابن ماجه )ٖ٘ٗٗ، رلم ٕٔٗ/2والنسابى )

 (.1ٓٔٓٔ، رلم ٕٗٙ/٘( ، والبٌهمى )ٖٕٔ٘رلم 
 .ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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«: ؼٌر مخلمة»التً تم خلمها، و«: المخلمة»اللحم، و«: المضؽة» لال عكرمة:" 
 .(ٕ)السمط"

 .(ٖ)وق"عن مجاهد: "}مخلمة وؼٌر مخلمة{، لال: السمط مخلوق وؼٌر مخل 
 فً العشر بعد األشهر األربعة.ٌعنً:  .(ٗ)ٌنفخ فٌه الروح فً العشر" لال أبو العالٌة:" 
لال ابن عباس:" لال ابن عباس: ثم ٌصّور فً العشر بعد األربعة األشهر، ثم ٌنفخ فٌه  

ن فً جوفها علمت أن فٌه  الروح، فذلن عدة الُمتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشًرا، فإذا تحرَّ
 .(٘)ولًدا

المضؽة: اللحمة الصؽٌرة لدر ما ٌمضػ، والمخلمة: المسواة الملساء  لال الزمخشري:" 
من النمصان والعٌب. ٌمال: خلك السوان والعود، إذا سواه وملسه، من لولهم: صخرة خلماء، 

ن وإذا كانت ملساة، كؤن هللا تعالى ٌخلك المضػ متفاوتة: منها ما هو كامل الخلمة أملس م
العٌوب، ومنها ما هو على عكس ذلن فٌتبع ذلن التفاوت تفاوت الناس فً خلمهم وصورهم 

 .(ٙ)وطولهم ولصرهم، وتمامهم ونمصانهم"
وفً الحدٌث الشرٌؾ:" إن هللا لد وكل بالرحم ملكا ٌمول أى رب نطفة أى رب علمة أى  

ر أو أنثى فما الرزق فما رب مضؽة فإذا أراد هللا أن ٌمضى خلمها لال أى رب شمى أو سعٌد ذك
 .(2)األجل فٌكتب كذلن فى بطن أمه"

إن أحدكم ٌجمع خلمه فى بطن أمه »، لال:-ملسو هيلع هللا ىلص-روي عن ابن مسعود، عن رسول هللا 
أربعٌن ٌوما ثم ٌكون علمة مثل ذلن ثم ٌكون مضؽة مثل ذلن ثم ٌبعث هللا إلٌه ملكا وٌإمر بؤربع 

له ورزله وأجله وشمى أو سعٌد ثم ٌنفخ فٌه الروح فإن الرجل منكم كلمات وٌمال له اكتب عم
لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌن الجنة إال ذراع فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل بعمل 
أهل النار فٌدخل النار وإن الرجل لٌعمل بعمل أهل النار حتى ٌكون بٌنه وبٌن النار إال ذراع 

 .(1)مل بعمل أهل الجنة فٌدخل الجنة"فٌسبك علٌه الكتاب فٌع
خلمناكم على هذا النمط البدٌع، لنبٌن لكم جمٌل  [، أي:"٘}ِلنَُبٌَِّن لَكُْم{ ]الحج : لوله تعالى: 

 .(5)نظامنا، وعظٌم حكمتنا، التً من جملتها أمر البعث"
لكم وإنما نملناكم من حال إلى حال ومن خلمة إلى خلمة لنبٌن  لال الزمخشري:ٌمول:" 

بهذا التدرٌج لدرتنا وحكمتنا وأن من لدر على خلك البشر من تراب أوال، ثم من نطفة ثانٌا وال 
تناسب بٌن الماء والتراب ولدر على أن ٌجعل النطفة علمة وبٌنهما تباٌن ظاهر، ثم ٌجعل العلمة 

هون فً مضؽة والمضؽة عظاما: لدر على إعادة ما أبدأه، بل هذا أدخل فً المدرة من تلن، وأ

                                                                                                                                                                              

 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕ/٘(:ص5ٔٓ٘اخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙ/ٕٔ، والمرطبً فً التفسٌر:5ٕ٘/٘ٔذكره عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (٘)
 .ٗٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
ارى ( ، والبخٕٕٔ٘ٔ، رلم 1ٗٔ/ٖ( ، وأحمد )2ٖٕٓ، رلم 2ٕٙحدٌث أنس: أخرجه الطٌالسى )ص (2)
، ٖٖٔ/ٕ( ، وأبو عوانة كما فى إتحاؾ المهرة للحافظ )ٕٙٗٙ، رلم 1ٖٕٓ/ٗ( ، ومسلم )ٕٖٔ، رلم ٕٔٔ/ٔ)

 ( .1ٖٙٔرلم 
 ( .ٕ٘ٗٙ، رلم 1ٖٕٓ/ٗحدٌث حذٌفة بن أسٌد: أخرجه مسلم )

ومن ؼرٌب الحدٌث: "نطفة": منى. "علمة": لطعة من دم جامدة. "مضؽة": لطعة لحم لدر ما ٌمضػ. "ٌمضى 
 ": ٌؤذن فى إتمام خلمه.خلمه

، رلم ٖٕٙٓ/ٗ( ، ومسلم )ٖٖٙٓ، رلم 2ٗٔٔ/ٖ( ، والبخارى )ٕٖٗٙ، رلم 1ٕٖ/ٔأخرجه أحمد )(1)
( ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه 2ٖٕٔ، رلم ٙٗٗ/ٗ( والترمذى )2ٓ1ٗ، رلم 1ٕٕ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕٗٙ

 (.2ٙ، رلم 5ٕ/ٔ)
 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (5)
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المٌاس. وورود الفعل ؼٌر معدى إلى المبٌن: إعبلم بؤن أفعاله هذه ٌتبٌن بها من لدرته وعلمه ما 
 .(ٔ)ال ٌكتنهه الذكر وال ٌحٌط به الوصؾ"

 .(ٕ)عن لتادة لوله: "}لنبٌن لكم{، لال: إنكم كنتم فً بطون أمهاتكم كذلن"
 .(ٖ)«لٌبٌن لكم»ولرأ ابن أبى عبلة:  
ى{ ]الحج : }وَ لوله تعالى:  ونبمً ما  [، أي:"٘نُِمرُّ فًِ اأْلَْرَحاِم َما نََشاُء إَِلى أََجٍل ُمَسمًّ

 .(ٗ)نشاء من األجنة إلى الولت الذي لدر أن تلد فٌه المرأة"
 .(٘)أي : وتارة تستمر فً الرحم ال تلمٌها المرأة وال تسمطها " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)إلى أجل مسمى{، لال: التمام" عن مجاهد: "}ونمر فً األرحام ما نشاء 
عن ابن زٌد لوله: "}ونمر فً األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى{، لال: إلامته فً الرحم  

 .(2)حتى ٌخرج"
، بالنون وضم الماؾ، من لر الماء إذا «نمر»، بالٌاء، ولرأ ٌعموب: «وٌمرّ »ولرئ:  

 .(1) صبه
ٌمر فً األرحام ما نشاء أن ٌمره من ذلن لال الزمخشري:" فالمراءة بالرفع إخبار بؤنه  

إلى أجل مسمى، وهو ولت الوضع آخر ستة أشهر، أو تسعة، أو سنتٌن، أو أربع، أو كما شاء 
ولدر، وما لم ٌشؤ إلراره محته األرحام أو أسمطته. والمراءة بالنصب: تعلٌل معطوؾ على تعلٌل 

أن نبٌن لدرتنا. والثانً: أن نمر فً  ومعناه: خلمناكم مدرجٌن هذا التدرٌج لؽرضٌن، أحدهما:
األرحام من نمر، حتى ٌولدوا وٌنشإا وٌبلؽوا حد التكلٌؾ فؤكلفهم. وٌعضد هذه المراءة لوله: }ثم 

 .(5)لتبلؽوا أشدكم{ وّحده ألن الؽرض الداللة على الجنس. وٌحتمل: نخرج كل واحد منكم طفل"
ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم إذا  [، أي:"٘ج : }ثُمَّ نُْخِرُجكُْم ِطْفبًل{ ]الحلوله تعالى: 

 .(ٓٔ)بلؽتم األجل الذي لدرته لخروجكم منها أطفاال صؽارا فى المهد"

أي : ضعٌفا فً بدنه ، وسمعه وبصره وحواسه ، وبطشه وعمله. ثم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)طراؾ النهار"ٌعطٌه هللا الموة شٌبا فشٌبا ، وٌلطؾ به ، وٌحنن علٌه والدٌه فً آناء اللٌل وأ

 .(ٕٔ) ، بالنصب والرفع«وٌخرجكم»، بالنون والنصب، «ونخرجكم» ولرئ:  
ثم ٌعمركم وٌسهل تربٌتكم حتى تبلؽوا  [، أي:"٘}ثُمَّ ِلتَْبلُؽُوا أَشُدَّكُْم{ ]الحج : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)كمال عمولكم، ونهاٌة لواكم"
ل إلى عنفوان الشباب وحسن أي : ٌتكامل الموى وٌتزاٌد ، وٌص لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)المنظر"
 .(٘ٔ)األشد: كمال الموة والعمل والتمٌٌز" لال الزمخشري:" 

                                                             

 .ٗٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٖٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص21ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (1)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .٘ٗٔ/ٖالكشاؾ: (٘ٔ)
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ومنكم من ٌتوفى على كمال لوته  [، أي:"٘}َوِمْنكُْم َمْن ٌُتََوفَّى{ ]الحج : لوله تعالى: 
 .(ٔ)وكمال عمله"

 .(ٕ)أي : فً حال شبابه ولواه " لال ابن كثٌر:" 
ومنكم من ٌعمر حتى  [، أي:"ِ٘مْنكُْم َمْن ٌَُردُّ إَِلى أَْرذَِل اْلعُُمِر{ ]الحج : }وَ لوله تعالى: 

 .(ٖ)ٌصل إلى الشٌخوخة والهرم وضعؾ الموة والخرؾ"
وهو الشٌخوخة والَهَرم وضعؾ الموة والعمل والفهم ، وتنالص األحوال  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)من الَخَرؾ وضعؾ الفكر "
الهرم والخرؾ، حتى ٌعود كهٌبته األولى فً أوان «: رذل العمرأ» لال الزمخشري:" 

طفولته: ضعٌؾ البنٌة، سخٌؾ العمل، للٌل الفهم. بٌن أنه كما لدر على أن ٌرلٌه فً درجات 
 .(٘)الزٌادة حتى ٌبلؽه حد التمام، فهو لادر على أن ٌحطه حتى ٌنتهى به إلى الحالة السفلى"

إما أن ٌمٌتكم أو ٌردكم إلى أرذل العمر الذي ٌسلب  إنه -وخبلصة ذلن لال المراؼً:" 
 .(ٙ)فٌه العلم والمدرة على العمل"

ٌْبًا{ ]الحج : لوله تعالى:  ٌْبَل ٌَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َش ر شٌبًا  [، أي:"٘}ِلَك فبل ٌعلم هذا المعمَّ
 .(2)"مما كان ٌعلمه لبل ذلن

ً أوان الطفولة من ضعؾ البنٌة، وسخافة لٌعود إلى ما كان علٌه ف أي:لال الصابونً:" 
 .(1)العمل، وللة الفهم، فٌنسى ما علمه وٌنكر ما عرفه وٌعجز عما لدر علٌه"

أى: لٌصٌر نساء بحٌث إذا كسب علما فً شًء لم ٌنشب أن ٌنساه  لال الزمخشري:" 
لحظة إال  وٌزل عنه علمه حتى ٌسؤل عنه من ساعته، ٌمول لن: من هذا؟ فتمول: فبلن، فما ٌلبث

 .(5)سؤلن عنه"
 .(ٓٔ)، بسكون المٌم«العمر»ولرأ أبو عمرو:  

لال : "المولود حتى ٌبلػ الحنث ، ما عمل من حسنة  -رفع الحدٌث  -عن أنس بن مالن  
( وما عمل من سٌبة لم تكتب علٌه وال على والدٌه ، فإذا بلػ ٓٔ، كتبت لوالده أو لوالدته )

ر الملكان اللذان معه أن ٌحفظا وأن ٌشددا ، فإذا بلػ أربعٌن سنة الحنث جرى هللا علٌه الملم أم
فً اإلسبلم أمنه هللا من الببلٌا الثبلث : الجنون ، والجذام ، والبرص. فإذا بلػ الخمسٌن ، خفؾ 
هللا حسابه. فإذا بلػ ستٌن رزله هللا اإلنابة إلٌه بما ٌحب ، فإذا بلػ السبعٌن أحبه أهل السماء ، 

الثمانٌن كتب هللا حسناته وتجاوز عن سٌباته ، فإذا بلػ التسعٌن ؼفر هللا له ما تمدم من فإذا بلػ 
ٌْبل  ذنبه وما تؤخر ، وشفعه فً أهل بٌته ، وكان أسٌر هللا فً أرضه ، فإذا بلػ أرذل العمر } ِلَك

ٌْبًا { كتب هللا له مثل ما كان ٌعمل فً صحته من الخ ٌر ، فإذا عمل سٌبة لم ٌَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َش
 .(ٔٔ)تكتب علٌه"

                                                             

 .2/15ٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .2/15ٔمراؼً:تفسٌر ال (ٙ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .٘ٗٔ/ٖالكشاؾ: (5)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 (. ٕٖ٘/ٙمسند أبً ٌعلى )(ٔٔ)

هذا حدٌث ؼرٌب جدا ، وفٌه نكارة شدٌدة. ومع هذا لد رواه اإلمام أحمد بن حنبل فً  لال ابن كثٌر:"
: حدثنا أبو النضر ، حدثنا الفرج ، حدثنا دمحم بن عامر ، عن دمحم بن عبد [ مرفوعا ومولوفا فمال 15/ٕمسنده:]

هللا العامري، عن عمرو بن جعفر ، عن أنس لال : إذا بلػ الرجل المسلم أربعٌن سنة ، أمنه هللا من أنواع الببلٌا 
رزله هللا إنابة ٌحبه علٌها ،  ، من الجنون والجذام والبرص، فإذا بلػ الخمسٌن لٌََّن هللا حسابه ، وإذا بلػ الستٌن
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وترى األرض ٌابسةً مٌتة ال نبات  [، أي:"٘}َوتََرى اأْلَْرَض َهاِمَدةً{ ]الحج : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فٌها

 .(ٕ)أي: ؼبراء متهشمة" لال لتادة:"
الهامدة: المٌتة الٌابسة. وهذه داللة ثانٌة على البعث، ولظهورها  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)مشاهدة معاٌنة، كررها هللا فً كتابه"وكونها 
هذا دلٌل آخر على لدرته تعالى على إحٌاء الموتى ، كما ٌحًٌ األرض  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)المٌتة الهامدة ، وهً المحلَة التً ال نبت فٌها وال شًء"
ْت َوَربَْت{ ]الحجلوله تعالى:  ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ فإذا أنزلنا علٌها  [، أي:"٘:  }فَإِذَا أَْنَزْلنَا َعلَ

 .(٘)"الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه، وارتفعت وزادت الرتوابها
أي : فإذا أنزل هللا علٌها المطر، تحركت وحٌٌت بعد موتها ،وارتفعت  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)لما سكن فٌها الثرى"
 .(2)ٌمول: نفرق الؽٌث فً سبختها وربوها" لال لتادة:"

 .(1)تحركت بالنبات وانتفخت" ري:أي:"لال الزمخش 
 .(5)، أى: ارتفعت«ربؤت»ولرئ:  
وأنبتت من كل نوع من  [، أي:"٘}َوأَْنبَتَْت ِمْن كُّلِ َزْوجٍ بَِهٌجٍ{ ]الحج : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"أنواع النبات الحسن الذي ٌَسُرُّ الناظرٌن
ن ثمار وزروع ، وأشتات ثم أنبتت ما فٌها من األلوان والفنون ، م لال ابن كثٌر:" 

النباتات فً اختبلؾ ألوانها وطعومها ، وروابحها وأشكالها ومنافعها ; ولهذا لال تعالى : } 
َوأَْنبَتَْت ِمْن كُّلِ َزْوجٍ بَِهٌجٍ { أي : حسن المنظر طٌب الرٌح"

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)البهٌج: الحسن السار للناظر إلٌه" لال الزمخشري:" 

 .(ٗٔ)} زوج بهٌج{، لاال: "حسن"لوله ، ولتادة:(ٖٔ)عن ابن عباس
 

 المرآن
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ًٌِ اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش َ هَُو اْلَحكُّ َوأَنَّهُ ٌُْح  [ٙ({ ]الحج : ٙ}ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
عالى هو ذلن المذكور مما تمدَّم من آٌات لدرة هللا تعالى، فٌه داللة لاطعة على أن هللا سبحانه وت

 الرب المعبود بحك، الذي ال تنبؽً العبادة إال له، وهو ٌُحًٌ الموتى، وهو لادر على كل شًء.

                                                                                                                                                                              

وإذا بلػ السبعٌن أحبه هللا ، وأحبه أهل السماء ، وإذا بلػ الثمانٌن تمبل هللا حسناته ، ومحا عنه سٌباته ، وإذا بلػ 
التسعٌن ؼفر هللا له ما تمدم من ذنبه وما تؤخر ، وسمً أسٌر هللا فً األرض ، وشفع فً أهله".]تفسٌر ابن 

 .[52ٖ/٘كثٌر:
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص212ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٖ)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص212ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٗٔ/ٖالكشاؾ: (1)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص211ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕ٘ٗ/1(:ص212ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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{ ]الحج : لوله تعالى:  َ هَُو اْلَحكُّ ذلن المذكور مما تمدَّم من آٌات  [، أي:"ٙ}ذَِلَن ِبؤَنَّ َّللاَّ
الرب المعبود بحك، الذي ال لدرة هللا تعالى، فٌه داللة لاطعة على أن هللا سبحانه وتعالى هو 

 .(ٔ)"تنبؽً العبادة إال له
 .(ٕ)أي : الخالك المدبر الفعال لما ٌشاء " لال ابن كثٌر:" 
ذلن هذا الذي ذكرت لكم أٌها الناس من بدبنا خلمكم فً بطون  لال الطبري: ٌمول:" 

ناكم على فعلنا أمهاتكم، ووصفنا أحوالكم لبل المٌبلد وبعده، طفبل وكهبل وشٌخا هرما وتنبٌه
باألرض الهامدة بما ننزل علٌها من الؽٌث، لتإمنوا وتصدلوا بؤن ذلن الذي فعل ذلن هللا الذي 
هو الحك ال شن فٌه، وأن من سواه مما تعبدون من األوثان واألصنام باطل ألنها ال تمدر على 

 .(ٖ)فعل شًء من ذلن"
ًٌِ اْلَمْوتَى{ ]الحج لوله تعالى:  وبؤنه المادر على إحٌاء الموتى كما  [، أي:"ٙ: }َوأَنَّهُ ٌُْح

 .(ٗ)"أحٌا األرض المٌتة بالنبات
 .(٘)أي : كما أحٌا األرض المٌتة وأنبت منها هذه األنواع" لال ابن كثٌر:" 
وتعلموا أن المدرة التً جعل بها هذه األشٌاء العجٌبة ال ٌتعذر  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)فنابها ودروسها فً التراب"علٌها أن ٌحًٌ بها الموتى بعد 
عن عون، لال: "للت لدمحم: ما الملب السلٌم؟ لال: أن ٌعلم أن هللا حك، وأن الساعة لابمة،  

 .(2)وأن هللا ٌبعث من فً المبور"
ٍء لَِدٌٌر{ ]الحج : لوله تعالى:  ًْ  .(1)"وبؤنه لادر على ما أراد [، أي:"ٙ}َوأَنَّهُ َعلَى كُّلِ َش
وأن فاعل ذلن على كل ما أراد وشاء من شًء لادر ال ٌمتنع علٌه  ٌمول:" لال الطبري: 

 .(5)شًء أراده"
 

 المرآن
َ ٌَْبعَُث َمْن فًِ اْلمُبُوِر ) ٌَْب فٌَِها َوأَنَّ َّللاَّ  [6({ ]الحج : 6}َوأَنَّ السَّاَعةَ آتٌَِةٌ اَل َر

 التفسٌر:
 لموتى ِمن لبورهم لحسابهم وجزابهم.وأن ساعة البعث آتٌة، ال شن فً ذلن، وأن هللا ٌبعث ا

ٌَْب فٌَِها{ ]الحج : لوله تعالى:  ولٌعلموا أن الساعة كابنة  [، أي:"2}َوأَنَّ السَّاَعةَ آتٌَِةٌ اَل َر
 .(ٓٔ)"ال شن فٌها وال مرٌة

 .(ٔٔ)أي : كابنة ال شن فٌها وال مرٌة" لال ابن كثٌر:" 
التً وعدتكم أن أبعث فٌها الموتى من ولتولنوا بذلن أن الساعة  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕٔ)لبورهم جاثٌة ال محالة،  ال شن فً مجٌبها وحدوثها"
َ ٌَْبعَُث َمْن فًِ اْلمُبُوِر{ ]الحج : لوله تعالى:  وأن هللا ٌبعث الموتى ِمن  [، أي:"2}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٖٔ)"لبورهم لحسابهم وجزابهم

                                                             

 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖ٘/1ٔفسٌر الطبري:ت (ٙ)
 .ٖٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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َ : لال الطبري: ٌمول:"}  { من األموات أحٌاء إلى َمْن فًِ اْلمُبُورِ  حٌنبذ } {ٌَْبعَثُ }َوأَنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)مولؾ الحساب، فبل تشكوا فً ذلن، وال تمتروا فٌه"

أي : ٌعٌدهم بعد ما صاروا فً لبورهم رمما ، وٌوجدهم بعد العدم ،  لال ابن كثٌر:" 
ًَ َخْلمَهُ لَاَل َمنْ  ٌٌَِها الَِّذي  كما لال تعالى : } َوَضَرَب َلنَا َمثبَل َونَِس ًَ َرِمٌٌم. لُْل ٌُْح ٌُْحًٌِ اْلِعَظاَم َوِه

ةٍ َوُهَو بِكُّلِ َخْلٍك َعِلٌٌم. الَِّذي َجَعَل لَكُْم ِمَن الشََّجِر األْخَضِر نَاًرا فَإِذَا أَنْ  َل َمرَّ تُْم ِمْنهُ أَْنَشؤََها أَوَّ
 .(ٕ)[ واآلٌات فً هذا كثٌرة" 1ٓ - 21تُولُِدوَن { ] ٌس : 

ٌا رسول هللا ، أكلنا ٌرى :» أنه لال  -واسمه لَِمٌط بن عامر -أبً َرزٌن العمٌلً ن ع 
ربه عز وجل ٌوم المٌامة ؟ وما آٌة ذلن فً خلمه ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ألٌس كلكم ٌنظر إلى 

هللا ، كٌؾ ٌحًٌ هللا الممر ُمْخلٌا به ؟ " للنا : بلى. لال : "فاهلل أعظم". لال : للت : ٌا رسول 
الموتى ، وما آٌة ذلن فً خلمه ؟ لال : "أما مررت بوادي أهلن محبل، " لال : بلى. لال : "ثم 

 .(ٖ)مررت به ٌهتز خضرا ؟". لال : بلى. لال : "فكذلن ٌحًٌ هللا الموتى ، وذلن آٌته فً خلمه"
لساعة آتٌة ال رٌب فٌها عن معاذ بن جبل لال : "من علم أن هللا هو الحك المبٌن ، وأن ا 

 .(ٗ)دخل الجنة" -، وأن هللا ٌبعث من فً المبور 
 [:6-٘فوائد اآلٌات:]

 تمرٌر عمٌدة البعث اآلخر والجزاء على األعمال ٌوم المٌامة. -ٔ
 بٌان تطور خلك اإلنسان وداللته على لدرة هللا وعلمه وحكمته. ٕ
شؤن العمبلء فإن المعادالت الحسابٌة  االستدالل على الؽابب بالحاضر المحسوس وهذا من -ٖ

 والجبرٌة لابمة على مثل ذلن.
ٌِْه َوَسلََّم. -ٗ  تمرٌر عمٌدة التوحٌد وهً أنه ال إله إال هللا وأن دمحماً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
 

 المرآن
ٌِْر ِعْلٍم َواَل هًُدى َواَل ِكتَا ِ بِغَ ًَ ِعْطِفِه ِلٌُِضلَّ َعْن 6ٍب ُمنٌٍِر )}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاَّ ( ثَانِ

ْنٌَا ِخْزٌي َونُِذٌمُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعذَاَب اْلَحِرٌِك ) ِ لَهُ فًِ الدُّ  [6 - 6({ ]الحج : 6َسبٌِِل َّللاَّ
 التفسٌر:

المرآن، وذلن الجدال  ومن الكفار َمن ٌجادل بالباطل فً هللا وتوحٌده واختٌاره رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وإنزاله
بؽٌر علم، وال بٌان، وال كتاب من هللا فٌه برهان وحجة واضحة، الوًٌا عنمه فً تكبر، معرًضا 
ًٌا فً الدنٌا باندحاره وافتضاح  عن الحك; لٌصد ؼٌره عن الدخول فً دٌن هللا، فسوؾ ٌلمى خز

 أمره، ونحرله ٌوم المٌامة بالنار.
 سبب النزول:

 .(٘)ثانً عطفه{، لال :" أنزلت فً النضر بن الحارث"عن مجاهد، لوله: } 
ٌِْر ِعْلٍم{ ]الحج :   ِ بِؽَ [، أي:" ومن الكفار َمن 1لوله تعالى:}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاَّ

 .(ٙ)ٌجادل بالباطل فً هللا وتوحٌده واختٌاره رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وإنزاله المرآن، وذلن الجدال بؽٌر علم"
ٌعنً: النضر بن الحارث بن علممة بن كلدة بن السٌاؾ ابن عبد الدار بن  لال مماتل:" 

 .(2)"-تعالى -أن المبلبكة بنات هللا -عز وجل -لصً بن كبلب بن مرة، ٌخاصم فً هللا
 .(1)[، أي:" وال بٌان"1لوله تعالى:}َواَل هًُدى{ ]الحج :  

                                                             

 .]بتصرؾ[2ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .51ٖ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .(1ٓٔ( وسنن ابن ماجه برلم )2ٖٔٗ( وسنن أبً داود برلم )ٔٔ/ٗالمسند )(ٖ)
 .55ٖ/٘رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 ٖٖٖانظر:التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 ٖٖٖانظر:التفسٌر المٌسر: (1)
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ٌعنً: مضٌبا فٌه حجة بؤن المبلبكة « منٌر» -تعالى -من هللا« وال كتاب»لال مماتل:" 
 .(ٔ)بنات هللا فٌخاصم بهذا"

 .(ٕ)[، أي:" وال كتاٍب نٌر بٌّن الحجة"1لوله تعالى:}َواَل ِكتَاٍب ُمِنٌٍر{ ]الحج :  
 .(ٖ)بما ٌمول" -عز وجل -وال بٌان معه من هللا لال مماتل:" 
ًَ ِعْطِفِه{ ]الحج :    .(ٗ)معرضاً عن الحك الوٌاً عنمه كفرا" [، أي:"5لوله تعالى:}ثَانِ
ًَ ِعْطِفِه{ ]الحج :    [، لوالن:5وفً لوله تعالى:}ثَانِ

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، ولتادة(٘)أحدهما : الَِوي عنمه إعراضاً عن هللا ورسوله ، وهذا لول مجاهد
 .(1)ٌجادل معرضا عن الذكر" ولال الفراء:"

 .(5)وعن رسوله، ودٌنه" ثانً رلبته، معرض عن هللا، لال ٌحٌى:"
 .(ٓٔ)ٌعرض عن الحك" لال مجاهد:"

 .(ٔٔ)الوي عنمه" لال لتادة:"
 .(ٕٔ)هو المعرض من العظمة، إنما ٌنظر فً جانب واحد" ولال لتادة:"

 .(ٖٔ)الوي رأسه معرضا مولٌا ال ٌرٌد إن ٌسمع ما لٌل له" لال ابن زٌد:"
 .(ٗٔ)ٌعرض عن ذكري" ولال ابن عباس:"

 .(٘ٔ)ه: الَِوي عنمه ِكْبرا عن اإِلجابة ، وهذا لول ابن عباسالثانً : معنا
 .(ٙٔ)مستكبرا فً نفسه" لال ابن عباس:"
 .(2ٔ)أي: متكبر معرض" لال ابن لتٌبة:"
 :(1ٔ)ٌمال: جاءنى فبلن ثانى عطفه أي ٌتبختر من التكبر ، لال الّشّماخ لال أبو عبٌدة:"

 ه ثانى الجٌدنبّبت أن ربٌعا أن رعى إببل ... ٌهدى إلّى خنا
 :(5ٔ)لال أبو زبٌد

 .(ٕٓ)"فجاءهم ٌستّن ثانى عطفه ... له ؼٌب كؤنما بات ٌمكر
وهذه األلوال.. متماربات المعنى، وذلن أن من كان ذا استكبار فمن شؤنه  لال الطبري:"

 اإلعراض عما هو مستكبر عنه ولً عنمه عنه واإلعراض.
ؾ هذا المخاصم فً هللا بؽٌر علم أنه والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا وص

 .(ٔ)من كبره إذا دعً إلى هللا، أعرض عن داعٌه، لوى عنمه عنه ولم ٌسمع ما ٌمال له استكبارا"

                                                             

 .ٙٔٔ/ٖماتل بن سلٌمان:تفسٌر م (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 2ٗ٘/1ٔ، وتفسٌر الطبري:22ٗانظر تفسٌر مجاهد: (٘)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙٔ/ًٕ المرآن:معان (1)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 . 2ٗ٘/1ٔأخرجه الطبري:(ٓٔ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص25ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٖ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .5ٕٓؼرٌب المرآن: (2ٔ)
 .ٕٗٔ، والسمط: 1، والكامل للمبرد: ٕٕدٌوانه :  (1ٔ)
 .2ٕ/ ٕشعراء النصرانٌة: (5ٔ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٕمجاز المرآن: (ٕٓ)
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ِ{ ]الحج :   لٌُصدَّ الناس عن دٌن هللا  [، أي:"5لوله تعالى:}ِلٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٕ)وشرعه"
ن فً هللا بؽٌر علم معرضا عن الحك استكبارا، ٌجادل هذا المشر لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٖ)لٌصد المإمنٌن باهلل عن دٌنهم الذي هداهم له وٌستزلهم عنه"
ٌَا ِخْزٌي{ ]الحج :   ْن  .(ٗ)له هوان وذل فً الحٌاة الدنٌا" [، أي:"5لوله تعالى:}لَهُ فًِ الدُّ
 .(٘)المتل" لال ٌحٌى:ٌعنً:" 
فً هللا بؽٌر علم فً الدنٌا خزي، وهو المتل والذل لهذا المجادل  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٙ)والمهانة بؤٌدي المإمنٌن، فمتله هللا بؤٌدٌهم ٌوم بدر"
 .(2)عن ابن جرٌج، لوله :"}فً الدنٌا خزي{، لال: لتل ٌوم بدر" 
ٌَاَمِة َعذَاَب اْلَحِرٌِك{ ]الحج :   اآلخرة  ونذٌمه فً [، أي:"5لوله تعالى:}َونُِذٌمُهُ ٌَْوَم اْلِم

 .(1)النار المحرلة"
 .(5): "ونحرله ٌوم المٌامة بالنار"لال الطبري:ٌمول 
عذاب جهنم، ٌحرق بالنار، وتفسٌر الكلبً: أنها نزلت فً النضر بن  لال ٌحٌى:" 

 .(ٓٔ)الحارث فمتل، أحسبه لال: ٌوم بدر"
 .(ٔٔ)بلؽنً إن أحدهم حرق فً الٌوم سبعٌن ألؾ مرة" لال الحسن:" 
َمْت ٌََداَن{ ]الحج : لوله تعا  ذلن الخزي والعذاب بسبب ما  [، أي:"ٓٔلى:}ذَِلَن بَِما لَدَّ

 .(ٕٔ)الترفته من الكفر والضبلل"
وٌمال له إذا أذٌك عذاب النار ٌوم المٌامة: هذا العذاب الذي نذٌمكه الٌوم  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)إلجرام"بما لدمت ٌدان فً الدنٌا من الذنوب واآلثام، واكتسبته فٌها من ا
ٍم ِلْلعَبٌِِد{ ]الحج :   ٌَْس بَِظبلَّ َ لَ وأن هللا عادل ال ٌظلم أحداً  [، أي:"ٓٔلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٗٔ)من خلمه"
ٌمول: وفعلنا ذلن ألن هللا لٌس بظبلم للعبٌد، فٌعالب بعض عبٌده على  لال الطبري:" 

نب على ؼٌر مذنب، فٌعالبه به وٌعفو جرم، وهو ٌؽفر مثله من آخر ؼٌره، أو ٌحمل ذنب مذ
عن صاحب الذنب، ولكنه ال ٌعالب أحدا إال على جرمه، وال ٌعذب أحدا على ذنب ٌؽفر مثله 

 .(٘ٔ)آلخر إال بسبب استحك به منه مؽفرته"
 

 المرآن
ٌٌْر اْطَمؤَنَّ بِِه وَ  َ َعلَى َحْرٍف فَِإْن أََصابَهُ َخ ِإْن أََصابَتْهُ فِتْنَةٌ اْنمَلََب َعلَى }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ

ْنٌَا َواآْلِخَرَة ذَِلَن هَُو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌُِن ) ُه َوَما َٔٔوْجِهِه َخِسَر الدُّ ِ َما اَل ٌَُضرُّ ( ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

                                                                                                                                                                              

 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٌٔر ٌحٌى بن سبلم:تفس (٘)
 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 2ٕٙٗ/1(.:ص25ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٕسٌر:صفوة التفا (ٗٔ)
 .2٘٘-2ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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اَلُل اْلبَِعٌُد ) هُ أَْلرَ ٕٔاَل ٌَْنفَعُهُ ذَِلَن هَُو الضَّ ُب ِمْن نَْفِعِه لَبِئَْس اْلَمْولَى َولَبِئَْس ( ٌَْدعُو لََمْن َضرُّ
 [ٖٔ - ٔٔ({ ]الحج : ٖٔاْلعَِشٌُر )
 التفسٌر:

، فٌعبد هللا على تردد، كالذي ٌمؾ على  ومن الناس َمن ٌدخل فً اإلسبلم على ضعؾ وشّنٍ
طرؾ جبل أو حابط ال ٌتماسن فً ولفته، وٌربط إٌمانه بدنٌاه، فإن عاش فً صحة وَسعَة 

على عبادته، وإن حصل له ابتبلء بمكروه وشدة عزا شإم ذلن إلى دٌنه، فرجع عنه كمن  استمر
ر له فً دنٌاه،  ٌنملب على وجهه بعد استمامة، فهو بذلن لد خسر الدنٌا; إذ ال ٌؽٌِّر كفُره ما لُّدِ
وخسر اآلخرة بدخوله النار، وذلن خسران بٌِّن واضح. ٌعبد ذلن الخاسر من دون هللا ما ال 

ضره إن تركه، وال ٌنفعه إذا عبده، ذلن هو الضبلل البعٌد عن الحك. ٌدعو َمن ضرُره المحمك ٌ
 ألرب من نفعه، لبح ذلن المعبود نصًٌرا، ولبح عشًٌرا.

 سبب النزول:
لال ابن عباس:"كان ناس من األعراب ٌؤتون النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌسلمون، فإذا رجعوا إلى ببلدهم 

ؼٌث وعام خصب وعام والد حسن، لالوا: إن دٌننا هذا صالح فتمسكوا به، وإن  فإن وجدوا عام
وجدوا عام جدب وعام والد سوء وعام لحط، لالوا: ما فً دٌننا هذا خٌر. فؤنزل هللا }َوِمَن النَّاِس 

َ َعلَى َحْرٍؾ{"  .(ٔ)َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ
  َ [، أي:" ومن الناس من َٔٔعلَى َحْرٍؾ{ ]الحج : لوله تعالى:}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ

 .(ٕ)ٌعبد هللا على جانب وطرٍؾ من الدٌن"
كان الرجل ٌمدم المدٌنة فإن ولدت امرأته ؼبلما ونتجت خٌله لال: هذا  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)دٌن صبلح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خٌله. لال: هذا دٌن سوء"
َ َعلَى َحْرٍؾ{ ]الحج : لوله تعالى:}َوِمَن الوفً   [، وجوه من التفسٌر:ٔٔنَّاِس َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ

  
 . (٘)، ولتادة(ٗ)أحدها : ٌعنً: على شّن. لاله مجاهد

 .(ٙ)لال الماوردي:"لكونه منحرفاً بٌن اإِلٌمان والكفر"
كل شان فى شىء فهو على حرؾ ال ٌثبت وال ٌدوم، وتمول: إنما أنت  لال أبو عبٌدة:" 

 .(2)على حرؾ، أي: ال أثك بن" لى
جاء فً التفسٌر: على شن، وحمٌمته أنه ٌعبد هللا على حرؾ الطرٌمة فً  لال الزجاج:" 

 .(1)الدٌن، ال ٌدخل فٌه دخول متمكن"
 .(5)الثانً : على شرط ، وهو لول ابن كامل

 .(ٓٔ)الثالث : على ضعؾ فً العبادة كالمٌام على حرؾ ، وهو لول علً بن عٌسى
 .(ٔٔ). لاله ابن لتٌبةعلى وجه واحد ومذهب واحدابع : معناه: الر

 .(ٕٔ)الشً بعضه ، فكؤنه ٌعبد هللا بلسانه وٌعصٌه بملبه. أفاده الماوردي« حرؾ»الخامس: أن 

                                                             

 .2ٕٙٗ/1(:ص251ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕٙٗ/1(:ص252ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓٔ/ٗالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٙٗ/ٕآن:مجاز المر (2)
 .ٗٔٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٓٔ/ٗانظر النكت والعٌون: (5)
 .ٓٔ/ٗانظر النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٓٔ/ٗانظر النكت والعٌون: (ٕٔ)
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وهذا تمثٌُل للمذبذبٌن الذٌن ال ٌعبدون هللا عن ثمة وٌمٌن بل عن للك  لال الصابونً:" 
 .(ٔ)جٌش فإن أحسَّ بظفر أو ؼنٌمة استمر وإال فر"واضطراب كالذي ٌكون على طرؾ من ال

ٌٌْر اْطَمؤَنَّ بِِه{ ]الحج :   [، أي:" فإن ناله خٌر فً حٌاته من ٔٔلوله تعالى:}فَإِْن أََصابَهُ َخ
 .(ٕ)صحٍة ورخاء ألام على دٌنه"

أي: إن أصابه خصث وكثر ماله وماشٌته اطمؤن بما أصابه ورضً  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)بدٌنه"

 .(ٗ)هذا المنافك، إن صلحت له دنٌاه ألام على العبادة" لال ابن زٌد:" 
ٌمول: إن أصاب خصبا وسلوة من عش وما ٌشتهً، اطمؤن إلٌه ولال: أنا  لال لتادة: " 

 .(٘)على حك وأنا أعرؾ الذي أنا علٌه"
"}فإن أصابه خٌر{، ٌمول: أكثر ماله وكثرت ماشٌته اطمؤن ولال: لم  وعن لتادة: 

 .(ٙ)نً فً دٌنً هذا منذ دخلته إال خٌر"ٌصب
 .(2)"لوله :}فإن أصابه خٌر{، لال :"رخاء وعافٌة، }اطمؤن به{، استمرعن مجاهد،  
[، أي:" وإن ناله شًء ٔٔلوله تعالى:}َوإِْن أََصابَتْهُ فِتْنَةٌ اْنمََلَب َعلَى َوْجِهِه{ ]الحج :  

 .(1)علٌه من الكفر" ٌفتتن به من مكروه وببلء ارتد فرجع إلى ما كان
 .(5)اختبار بجدب وللة مال، رجع عن دٌنه إلى الكفر وعبادة األوثان" لال الزجاج:أي:" 

 .(ٓٔ)أي: ارتد" لال ابن لتٌبة:"
وإن فسدت علٌه دنٌاه وتؽٌرت انملب، وال ٌمٌم على العبادة إال لما صلح  لال ابن زٌد:" 

 .(ٔٔ)أو ضٌك، ترن دٌنه ورجع إلى الكفر" من دنٌاه. وإذا أصابته شدة أو فتنة أو اختبار
}وإن أصابته فتنة{، أي: ببلء }انملب على وجهه{، ٌمول: ترن ما كان علٌه عن لتادة: " 

 .(ٕٔ)من الحك فؤنكر معرفته"

 .(ٖٔ)" }وإن إصابته فتنة{، ٌمول: وإن ذهب ماله، وذهبت ماشٌته" وعن لتادة: 
ب ومصٌبة }انملب{ ارتد }على وجهه{ لوله : "}وأن أصابته فتنة{، عذاعن مجاهد،  

 .(ٗٔ)"كافرا
فإن صح بها جسمه  -كان أحدهم إذا لدم المدٌنة وهى أرض وبٌبة لال ابن عباس:"

ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته ؼبلما، ورضى به واطمؤن إلٌه ولال: ما أصبت منذ 
وتؤخرت عنه الصدلة، أتاه  كنت على دٌنً هذا إال خٌرا، وإن رجع المدٌنة وولدت امرأته جارٌة
 .(٘ٔ)«"الفتنة»الشٌطان فمال: وهللا ما أصبت منذ كنت على دٌنن هذا إال شرا. وذلن 

                                                             

 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٗٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .22٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٓٔرجه ابن ابً حاتم)أخ (٘)
 .2ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (2)
 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٗٔٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .5ٕٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .22٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٙ٘/1ٔري:أخرجه الطب (ٗٔ)
 .22ٕٗ/1(:ص255ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)

الفتنة الببلء، كان أحدهم إذا لدم المدٌنة وهً أرض وبٌبة، فإن صح  ، لال:"2ٙ٘-2٘٘/1ٔوفً رواٌة الطبري:
بها جسمه، ونتجت فرسه مهرا حسنا، وولدت امرأته ؼبلما رضً به واطمؤن إلٌه ولال: ما أصبت منذ كنت 

خٌرا، وإن أصابه وجع المدٌنة، وولدت امرأته جارٌة وتؤخرت عنه الصدلة، أتاه الشٌطان  على دٌنً هذا إال
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كان ناس من لبابل العرب ومن حولهم من أهل المرى ٌمولون: نؤتً  لال ابن جرٌج:"
 .(ٔ)ؤهلنا"دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، فإن صادفنا خٌرا من معٌشة الرزق ثبتنا معه، وإال لحمنا ب

كان ناس من لبابل العرب ومن حول المدٌنة من المرى كانوا ٌمولون:  لال الضحان:"
نؤتً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فننظر فً شؤنه، فإن صادفنا خٌرا ثبتنا معه، وإال لحمنا بمنازلنا وأهلٌنا. وكانوا 

لدت نساإهم الؽلمان، ٌؤتونه فٌمولون: نحن على دٌنن! فإن أصابوا معٌشة ونتجوا خٌلهم وو
اطمؤنوا ولالوا: هذا دٌن صدق، وإن تؤخر عنهم الرزق، وأزلمت خٌولهم، وولدت نساإهم 

 .(ٕ)البنات، لالوا: هذا دٌن سوء، فانملبوا على وجوههم"
ْنٌَا َواآْلِخَرةَ{ ]الحج :   [، أي:" أضاع دنٌاه وآخرته فشمً ٔٔلوله تعالى:}َخِسَر الدُّ

 .(ٖ)الشماوة األبدٌة"
ٌمول: ؼبن هذا الذي وصؾ جل ثناإه صفته دنٌاه، ألنه لم ٌظفر بحاجته  لال الطبري:" 

منها بما كان من عبادته هللا على الشن، ووضع فً تجارته فلم ٌربح واآلخرة: ٌمول: وخسر 
 .(ٗ)"اآلخرة، فإنه معذب فٌها بنار هللا المولدة

بها ٌفرح ولها ٌسخط ولها ٌرضى، "ٌمول: خسر دنٌاه التً كان لها ٌحزن و لال لتادة: 
وهً همه وسدمه وطلبته ونٌته، ثم أفضى إلى اآلخرة ولٌس له حسنة ٌعطً بها خٌرا فـ }ذلن 

 .(٘)هو الخسران المبٌن{"
[، أي:" ذلن هو الخسران الواضح ٔٔلوله تعالى:}ذَِلَن هَُو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌُِن{ ]الحج :  

 .(ٙ)الذي ال خسران مثله"
ٌمول: وخسارته الدنٌا واآلخرة هً الخسران: ٌعنً الهبلن المبٌن: ٌمول:  لطبري:"لال ا 

 .(2)"ٌبٌن لمن فكر فٌه وتدبره أنه لد خسر الدنٌا واآلخرة
هُ َوَما اَل ٌَْنفَعُهُ{ ]الحج :   ٌَُضرُّ ِ َما اَل  ٌعبد ذلن  [، أي:"ٕٔلوله تعالى:}ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(1)ما ال ٌضره إن تركه، وال ٌنفعه إذا عبده"الخاسر من دون هللا 
وإن أصابت هذا الذي ٌعبد هللا على حرؾ فتنة، ارتد عن دٌن هللا، ٌدعو  لال الطبري:" 

 .(5)"من دون هللا آلهة ال تضره إن لم ٌعبدها فً الدنٌا وال تنفعه فً اآلخرة إن عبدها 
 .(ٓٔ)بصر وال ٌنفع وال ٌضر"ٌعنى: ٌدعو الوثن الذي ال ٌسمع وال ٌ لال الزجاج:" 
عن السدى لوله: "}ٌدعوا من دون هللا ما ال ٌضره{، إن عصاه فً الدنٌا، }وما ال  

 .(ٔٔ)"ٌنفعه{، إن أطاعه وهو الصنم
 .(ٕٔ)ٌكفر بعد إٌمانه" لال ابن زٌد:" 
بَلُل اْلبَِعٌُد{ ]الحج :   عن  ذلن هو الضبلل البعٌد [، أي:"ٕٔلوله تعالى:}ذَِلَن هَُو الضَّ

 .(ٖٔ)الحك"

                                                                                                                                                                              

 فمال: وهللا ما أصبت منذ كنت على دٌنن هذا إال شرا، وذلن الفتنة".
 .2ٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22٘-2ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .22٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٓٔجه ابن ابً حاتم)أخر (٘)
 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .22٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .22٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 . 21٘/1ٔأخرجه الطبري:(ٕٔ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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ٌمول: ارتداده ذلن داعٌا من دون هللا هذه اآللهة هو األخذ على ؼٌر  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"استمامة، والذهاب عن دٌن هللا ذهابا بعٌدا

هُ أَْلَرُب ِمْن َنْفِعِه{ ]الحج :   [، أي:" ٌعبد وثناً أو صنماً ٖٔلوله تعالى:}ٌَْدعُو لََمْن َضرُّ
والذل أسرع من نفعه الذي ٌتولعه بعبادته وهو الشفاعة له ٌوم  ضره فً الدنٌا بالخزي

 .(ٕ)المٌامة"
ٌدعو هذا المنملب على وجهه من أن أصابته فتنة آلهة لضرها فً  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(ٖ)اآلخرة له، ألرب وأسرع إلٌه من نفعها"
 .(ٗ)"لال السدي:" ٌمول: ضره فً اآلخرة من أجل عبادته إٌاه فً الدنٌا 
 .(٘)«ٌدعو من ضره ألرب من نفعه» ولرئ ابن مسعود: 
فإن لال لابل: كٌؾ ٌمال: }ألرب من نفعه{، وال نفع من لبله ألبتة؟  لال الزجاج:" 

فالعرب تمول لما ال ٌكون: هذا بعٌد، والدلٌل على ذلن لوله تعالى: }أَإِذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُراًبا ذَِلَن 
 .(ٙ)["َٖرْجٌع بَِعٌٌد{ ]ق : 

[، أي:" لبح ذلن المعبود نصًٌرا، ٖٔلوله تعالى:}لَبِبَْس اْلَمْولَى َوَلبِبَْس اْلعَِشٌُر{ ]الحج :  
 .(2)ولبح عشًٌرا"

لال الطبري:" ٌمول: لببس ابن العم هذا الذي ٌعبد هللا على حرؾ، ولببس الخلٌط  
 .(1)المعاشر والصاحب"

 .(5)}ولببس العشٌر{ أي الصاحب والخلٌل"}لببس المولى{ أي الولً،  لال ابن لتٌبة:"
الخلٌط «: َولَبِبَْس اْلعَِشٌرُ »: ابن العم، -هاهنا–معناه «: لَِببَْس اْلَمْولى» لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٓٔ)المعاشر"
 .(ٔٔ)"لال السدي:" }لببس المولى{، ٌمول: الصنم 

 .(ٕٔ)"عن مجاهد: "}لببس المولى ولببس العشٌر{، لال: الصاحب 
 .(ٖٔ)العشٌر: هو المعاشر الصاحب" ن زٌد:"لال اب 

 [:ٖٔ-1فوابد اآلٌات:]
 لبح جدال الجاهل فٌما لٌس له به علم. -ٔ
 ذم الكبر والخٌبلء وسواء من كافر أو من مإمن. -ٕ
 عدم جدوى ِعبَاَدةٍ صاحبُها شان فً نفعها ؼٌر مإمن بوجوبها ومشروعٌتها. -ٖ
 ال ٌصح دٌن مع الشن. -ٗ
 د والتندٌد بالشرن والمشركٌن.تمرٌر التوحٌ -٘
 

 المرآن

                                                             

 .22٘/1ٔبري:تفسٌر الط (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .21٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .21٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 ..25٘-21٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٔؼرٌب المرآن: (5)
 .ٙٗ/ٕمجاز المرآن: (ٓٔ)
 «.الوثن»: لال25٘/1ٔ. وفً رواٌة الطبري:22ٕٗ/1(:ص1ٖٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٕٗ/1(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 . 25٘/1ٔأخرجه الطبري:(ٖٔ)
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 َ اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر إِنَّ َّللاَّ َ ٌُْدِخُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ٌَْفعَُل َما  }إِنَّ َّللاَّ
 [ٗٔ({ ]الحج : ٌُِٗٔرٌُد )

 التفسٌر:
على ذلن، وعملوا الصالحات، جنات تجري من  إن هللا ٌدخل الذٌن آمنوا باهلل ورسوله، وثبتوا

تحت لصورها وأشجارها األنهار، إن هللا ٌفعل ما ٌرٌد من ثواب أهل طاعته تفضبل وعماب 
 أهل معصٌته عدال.

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهَ   َ ٌُْدِخُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اُر{ لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
[، أي:" إن هللا ٌدخل الذٌن آمنوا باهلل ورسوله، وثبتوا على ذلن، وعملوا الصالحات، ٗٔ]الحج : 

 .(ٔ)جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار"
هم الذٌن صدلوا هللا فً السر والعبلنٌة، واتبعوا سنة نبٌهم صلى  لال سهل بن عبدهللا:" 

 .(ٕ)ل"هللا علٌه وسلم، ولم ٌبتدعوا بحا
لما ذكر حال المشركٌن وحال المنافمٌن والشٌاطٌن ذكر حال المإمنٌن  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)فً اآلخرة أٌضا"
لما ذكر أهل الضبللة األشمٌاء ، عطؾ بذكر األبرار السعداء ، من  لال ابن كثٌر:" 

نواع المربات ، الذٌن آمنوا بملوبهم ، وصّدلوا إٌمانهم بؤفعالهم ، فعملوا الصالحات من جمٌع أ
 .(ٗ)وتركوا المنكرات فؤورثهم ذلن سكنى الدرجات العالٌات، فً روضات الجنات"

َ ٌَْفَعُل َما ٌُِرٌُد{ ]الحج :   [، أي:" إن هللا ٌفعل ما ٌرٌد من ثواب ٗٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(٘)أهل طاعته تفضبل وعماب أهل معصٌته عدال"

وٌعذب من ٌشاء، فللمإمنٌن الجنة بحكم وعده الصدق  أي ٌثٌب من ٌشاء لال المرطبً:" 
 .(ٙ)وبفضله، وللكافرٌن النار بما سبك من عدله، ال أن فعل الرب معلل بفعل العبٌد"

ٌَْفعَُل َما  لال ابن كثٌر:"   َ لما ذكر أنه أضل أولبن ، وهدى هإالء ، لال : } إِنَّ َّللاَّ
 .(2)ٌُِرٌُد{"

بت هذه اآلٌة واآلٌة التً تلً هذه اآلٌة، وهو لوله: }َوأَنَّ المعتزلة كذ لال الماترٌدي:" 
َ ٌَْهِدي َمْن ٌُِرٌُد{ ]الحج :  [; ألنهم ٌمولون: أراد إٌمان جمٌع الخبلبك ثتم لم ٌفعل ذلن، َّٙٔللاَّ

وأراد جمٌع الخٌرات والكؾ عن الشرور ثم لم ٌمدر على وفاء ما أراد، وٌمولون: ال صنع له 
وال تدبٌر; فعلى لولهم: لم ٌفعل هللا مما أراد واحدا من ألوؾ، وٌمولون: إن هللا  فً أفعال العباد،

أراد هدى جمٌع الخبلبك، لكنهم لم ٌهتدوا، وهو أخبر أنه ٌهدي من ٌرٌد، وهم ٌمولون: ٌرٌد 
 هدى الخلك كلهم فلم ٌهتدوا.

بر }فَعَّاٌل ِلَما ونحن نمول: من أراد هللا هداه اهتدى، وما أراد أن ٌفعل فعل، وهو ما أخ
 .(1)[، أخبر أنه ٌفعل ما ٌرٌد"ٙٔ/ البروج: 2ٌُِٓٔرٌد{ ]هود : 

 
 المرآن

ْنٌَا َواآْلِخَرِة فَْلٌَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى السََّماِء ثُمَّ ْلٌَ  ُ فًِ الدُّ ٌَظُنُّ أَْن لَْن ٌَْنُصَرهُ َّللاَّ ْمَطْع فَْلٌَْنظُْر }َمْن َكاَن 
ٌْدُ   [٘ٔ({ ]الحج : ٘ٔهُ َما ٌَِغٌظُ )َهْل ٌُْذِهبَنَّ َك

 التفسٌر:

                                                             

 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٓٔتفسٌر التستري: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٔٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٔٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .51ٖ-52ٖ/2تاوٌبلت أهل السنة: (1)
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من كان ٌعتمد أن هللا تعالى لن ٌإٌد رسوله محمًدا بالنصر فً الدنٌا بإظهار دٌنه، وفً اآلخرة 
بإعبلء درجته، وعذاِب َمن كذَّبه، فْلٌَمدُْد حببل إلى سمؾ بٌته ولٌخنك به نفسه، ثم لٌمطع ذلن 

ما ٌجد فً نفسه من الؽٌظ؟ فإن هللا تعالى ناصٌر نبٌه محمًدا  الحبل، ثم لٌنظر: هل ٌُْذِهبنَّ ذلن
 ملسو هيلع هللا ىلص ال محالة.

ٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]الحج :   ْن ُ فًِ الدُّ [، أي:" من ٘ٔلوله تعالى:}َمْن َكاَن ٌَظُنُّ أَْن لَْن ٌَْنُصَرهُ َّللاَّ
ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ  .(ٔ)لَّم َ فً الدنٌا واآلخرة"كان ٌظن أن لن ٌنصر هللا رسوله َصلَّى َّللاَّ

ُ{ ]الحج :   ٌَْنُصَرهُ َّللاَّ [، ثبلثة وجوه من ٘ٔوفً لوله تعالى:}َمْن َكاَن ٌَظُنُّ أَْن لَْن 
 التفسٌر:

 .(ٕ)من كان ٌظن أن لن ٌنصر هللا دمحما. حكاه ابن لتٌبة عن المفسرٌنأحدها : معناه: 
  .(٘)، وأبً عبٌدة(ٗ)، مجاهد(ٖ)الثانً: أن لن ٌرزله هللا، وهو لول ابن عباس

 :(ٙ)الشاعر الرزق والعطٌة، ومنه لول«: النصر»و
 أبون الذي أجدى علّى بنصره ... فانصت عنى بعده كّل لابل

 أي: بعطٌّته. 
كؤنه ٌرٌد: من كان لانطا من رزق هللا ورحمته فلٌفعل ذلن، فلٌنظر هل  لال ابن لتٌبة:" 

 .(2)الرزق عنه؟"ٌذهب كٌده، أي حٌلته ؼٌظه لتؤخر 
ٌمال: نصر المطر أرض كذا، أي جادها ، (1)الثالث : معناه: أن لن ٌمطر أرضه، لاله ابو عبٌدة

 :(5)وأحٌاها، لال الراعً
 إذا أدبر الشهر الحرام فودعى ... ببلد تمٌم وانصرى أرض عامر

 :(ٓٔ)ولال الشاعر: 
 .ث ناصره"وإنن ال تعطى امرأ فوق حظه ... وال تملن الشّك الذي الؽٌ

 :(ٔٔ)ومنه لول رإبة
 إنً وأسطار سطران سطرا  ...  لمابل ٌا نصَر نصٍر نصرا

ْنٌَا َواآْلِخَرِة{ ]الحج :  وفً لوله تعالى:}   :(ٕٔ)[، وجهان٘ٔفًِ الدُّ
 النصر فً الدنٌا بالؽلبة ، وفً اآلخرة بظهور الحجة.أحدهما: أن 

لنبً ملسو هيلع هللا ىلص. أي من كان منكم ٌظن أن هللا لن فى لوله :}ٌنصره هللا{ ل« الهاء» لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)ٌنصر دمحما بالؽلبة حتى ٌظهر دٌن هللا"

 الثانً: أن النصر فً الدنٌا علو الكلمة ، وفً اآلخرة علو المنزلة.
                                                             

 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر المرطبً ، وانظر: 5ٕٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .1ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗ-ٙٗ/ٕانظر: مجاز المرآن: (٘)
، 21وهو للراعً النمٌري فً "دٌوانه" ص  ٔ٘٘/ ٘، و"الدر المصون" 1ٖٗ/ ٗالبٌت للكمٌت فً "البحر" (ٙ)

، وببل نسبة فً: "تهذٌب ٓٔٔ، و"االشتماق" ص ٕٔٙٔ/ ٖ، 51ٖ/ ٔ، و"الجمهرة" 2ٗ/ ٕو"مجاز المرآن" 
 .)نصت( 2ٖٗٗ/ 2، و"اللسان" 1ٕٖ٘/ ٗاللؽة" 

 .ٖٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (2)
 .2ٗ-ٙٗ/ٕانظر: مجاز المرآن: (1)
 .واللسان والتاج )نصر( 5ٖ٘/ ٕفى الجمهرة ( 5)
 .للفمعسى ٕٕ/ ٕٔ( والمرطبً 1ٔ٘/ 1ٔنسب البٌت فى الطبري )(ٓٔ)
( . وهو من شواهد أبً عبٌدة فً مجاز 2ٗٔالبٌت فً دٌوان رإبة بن العجاج الراجز )دٌوانه طبع لٌبسج (ٔٔ)

لى: )والملم وما ٌسطرون( لال: وما ٌكتبون لال رإبة: "إنً وأسطار ... " البٌت. ،  عند لوله تعإٗٙ/ٕالمرآن:
 واألسطار: جمع سطر، وهو الصؾ من النخل أو من حروؾ الكتابة المنسولة.

. 
 .ٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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ٌَْمَطْع فَْلٌَْنُظْر َهْل ٌُْذِهبَ   ٌُْدهُ َما ٌَِؽٌظُ{ ]الحج : لوله تعالى:}فَْلٌَْمُدْد بَِسَبٍب إَِلى السََّماِء ثُمَّ ْل نَّ َك
[، أي:" فلٌمدد بحبل إلى السمؾ ثم لٌمطع عنمه ولٌختنك به، فلٌنظر هل ٌشفً ذلن ما ٌجد ٘ٔ

 .(ٔ)فً صدره من الؽٌظ؟"
ٌُْدهُ َما  ٌَْنظُْر َهْل ٌُْذِهبَنَّ َك ٌَْمَطْع فَْل َماِء ثُمَّ ْل ٌَِؽٌظُ{  وفً لوله تعالى:}فَْلٌَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى السَّ
 [، وجهان من التفسٌر:٘ٔ]الحج : 

، ثم لٌنظر هل ٌذهبن كٌده ما -ملسو هيلع هللا ىلص--أحدهما : فلٌمدد بحبل إلى سماء الدنٌا لٌمطع الوحً عن دمحم
 .(ٕ)ٌؽٌظ أي: ٌذهب الكٌد منه ما ٌؽٌظه من نزول الوحً علٌه ، وهذا لول ابن زٌد

ر هللا نبٌه وٌكابد هذا األمر لٌمطعه عنه، فلٌمطع من كان ٌظن إن لن ٌنص لال ابن زٌد:" 
ذلن من أصله حتى ٌؤتٌه، فإن أصله فً السماء ثم لٌمطع أي عن النبً الوحً الذي ٌؤتٌه من هللا 

 .(ٖ)إن لدر"
، كؤنه لال: فلٌمدد بسبب «السمؾ»هاهنا: السماء بعٌنها ال « السماء» لال ابن لتٌبة:" 

ثم لٌمطع حتى ٌخر فٌهلن، أي: لٌفعل هذا إن بلؽه جهده، فلٌنظر هل إلٌها أي بحبل، ولٌرتك فٌه، 
 ٌنفعه. 

حٌن سؤله المشركون أن ٌؤتٌهم بآٌة ولم ٌشؤ هللا أن ٌؤتٌهم  -ومثله لوله لرسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص
ٌَْن إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَنْ -بها، فشك ذلن علٌه ًَ َنفَمًا فًِ اأْلَْرِض أَْو  : }َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَ تَْبتَِؽ

ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى فَبَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلَجاهِ  ِلٌَن{ ]األنعام : سُلًَّما فًِ السََّماِء فَتَؤِْتٌَُهْم بِآٌٍَة َولَْو َشاَء َّللاَّ
 .(ٗ)[، ٌرٌد: اجهد إن بلػ هذا جهدن"ٖ٘

أبً نجٌح، عن كردم: أن رجبل سؤل أبا  لال ابن لتٌبة:"وروى ابن عٌٌنة عن ابن
هرٌرة، وابن عمر، وابن عباس، عن رجل لتل مإمنا متعمدا، هل له توبة؟ فكلهم لال: هل 

 ٌستطٌع أن ٌحٌٌه؟ هل ٌستطٌع أن ٌبتؽً نفما فً األرض أو سلما فً السماء؟. 

 .(٘)ٌرٌدون: أنه ال توبة له، كما أن هذا ال ٌكون"
د بحبل إلى سماء بٌته وهو سمفه ، ثم ِلٌْخنَك به نفسه فلٌنظر هل ٌذهب ذلن والثانً :معناه:  فلٌمد

، (5)، والضحان(1)، وعكرمة(2)،  ولتادة(ٙ)بؽٌظه من أال ٌرزله هللا تعالى ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)، وابن لتٌبة(ٓٔ)وبه لال الفراء

:" وكل شًء عبلن سمؾ البٌت. لال ابن لتٌبة«: السماء»وعلى هذا المول أن المراد بـ 
[ ، 5وأظلن فهو سماء، والسحاب: سماء، ٌمول هللا تعالى: }ونزلنا من السماء ماء مباركا{ ]ق: 

 :(ٕٔ)ولال سبلمة بن جندل ٌذكر لتل كسرى النعمان 
 هو المدخل النعمان بٌتا سماإه ... نحور الفٌول بعد بٌت مسردق

 .(ٔ)حتى لتلته" ٌعنً: سمفه، وذلن أنه أدخله بٌتا فٌه فٌلة فتوطؤته

                                                             

 .5ٕ٘/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٓ٘/1ٔ، وتفسٌر الطبري:21ٕٗ/1(:ص1ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .21ٕٗ/1(:ص1ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٕٕٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .1ٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٔ/ٕمرآن:انظر: معانً ال (ٓٔ)
 .5ٕٔانظر: ؼرٌب المرىن: (ٔٔ)
 ٌروى عجز البٌت بلفظ:(ٕٔ)

، ولسان العرب 1ٕٔصدور الفٌول بعد بٌت مسردق والبٌت من الطوٌل، وهو لسبلمة بن جندل فً دٌوانه ص 
، ولؤلعشى فً تهذٌب 2ٖٔ، وتاج العروس )سردق( ، واألصمعٌات ص ٙٗٔٔ)سردق( ، وجمهرة اللؽة ص 

 .ٕٔ٘/ ٘، وكتاب العٌن 2/ ٙلٌس فً دٌوانه، وببل نسبة فً المخصص ، و5ٖٗ/ 5اللؽة 
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السماء التً أمر هللا أن ٌمد إلٌها بسبب سمؾ البٌت أمر أن ٌمد إلٌه  لال ابن عباس:"
 .(ٕ)بحبل فٌختنك به، لال: فلٌنظر هل ٌذهبن كٌده ما ٌؽٌظ إذا اختنك إن خشً أن ال ٌنصره هللا!"

اء البٌت من كان ٌظن أن هللا ؼٌر ناصر دٌنه فلٌمدد بحبل إلى السماء سم لال لتادة:"
 .(ٖ)فلٌختنك فلٌنظر ما ٌرد ذلن فً ٌده"

ولول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فً المعنى ، وأبلػ فً التهكم ;  لال ابن كثٌر:" 
فإن المعنى : من ظن أن هللا لٌس بناصر محمًدا وكتابه ودٌنه ، فلٌذهب فلٌمتل نفسه ، إن كان 

 تعالى : } إِنَّا لَنَْنُصُر ُرسُلََنا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ ذلن ؼابظه ، فإن هللا ناصره ال محالة ، لال هللا
ٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد. ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَهُ  ٌَا َو ْن ْم سُوُء الدَّاِر { ] اْلَحٌَاةِ الدُّ

 .(ٗ)["ٕ٘،  ٔ٘ؼافر : 
بلم:" من كان ٌحسب أن لن ٌرزق هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص وأمته فً الدنٌا، لال الطبري: معنى الك 

فٌوسع علٌهم من فضله فٌها، وٌرزلهم فً اآلخرة من سنً عطاٌاه وكرامته، استبطاء منه فعل 
هللا ذلن به وبهم، فلٌمدد بحبل إلى سماء فوله: إما سمؾ بٌت، أو ؼٌره مما ٌعلك به السبب من 

ختنك إذا اؼتاظ من بعض ما لضى هللا، فاستعجل انكشاؾ ذلن عنه، فلٌنظر هل ٌذهبن فوله، ثم ٌ
كٌده اختناله كذلن ما ٌؽٌظ، فإن لم ٌذهب ذلن ؼٌظه; حتى ٌؤتً هللا بالفرج من عنده فٌذهبه، 
فكذلن استعجاله نصر هللا دمحما ودٌنه لن ٌإخر ما لضى هللا له من ذلن عن مٌماته، وال ٌعجل لبل 

ولد ذكر أن هذه اآلٌة نزلت فً أسد وؼطفان، تباطبوا عن اإلسبلم، ولالوا: نخاؾ أن ال  حٌنه،
ٌنصر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فٌنمطع الذي بٌننا وبٌن حلفابنا من الٌهود فبل ٌمٌروننا وال ٌرووننا، فمال هللا 

فلٌختنك فلٌنظر  تبارن وتعالى لهم: من استعجل من هللا نصر دمحم، فلٌمدد بسبب إلى السماء
استعجاله بذلن فً نفسه، هل هو مذهب ؼٌظه؟ فكذلن استعجاله من هللا نصر دمحم ؼٌر ممدم 

 .(٘)نصره لبل حٌنه"

لال النحاس:" فمن أحسن ما لٌل فٌها أن المعنى: من كان ٌظن أن لن ٌنصر هللا جل  
وتٌه، فلٌمدد بسب إلى السماء أي فلٌطلب وعز دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه ٌتهٌؤ له أن ٌمطع النصر الذي أ

حٌلة ٌصل بها إلى السماء ثم لٌمطع أي ثم لٌمطع النصر إن تهٌؤ له فلٌنظر هل ٌذهبن كٌده 
 وحٌلته ما ٌؽٌظه من نصر النبً ملسو هيلع هللا ىلص والفابدة فً الكبلم أنه إذا لم ٌتهٌؤ له الكٌد والحٌلة بؤن ٌفعل

 .(ٙ)نصر"مثل هذا لم ٌصل إلى لطع ال
 .(2)«ثم لٌمطعه:»وفً لراءة عبد هللا  
 

 المرآن
َ ٌَْهِدي َمْن ٌُِرٌُد )  [ٙٔ({ ]الحج : ٙٔ}َوَكذَِلَن أَْنَزْلنَاهُ آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت َوأَنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
وكما ألام هللا الحجة من دالبل لدرته على الكافرٌن بالبعث أنزل المرآن، آٌاته واضحة فً لفظها 

 اها، ٌهدي بها هللا َمن أراد هداٌته; ألنه ال هادي سواه.ومعن
[، أي:" وكما ألام هللا الحجة من ٙٔلوله تعالى:}َوَكذَِلَن أَْنَزْلنَاهُ آٌَاٍت بٌََِّناٍت{ ]الحج :  

 .(1)دالبل لدرته على الكافرٌن بالبعث أنزل المرآن، آٌاته واضحة فً لفظها ومعناها"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٕٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1ٕ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .21ٕٗ/1(:ص1ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٙ/ٖإعراب المرىن: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (2)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (1)
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ا بٌنت لكم حججً على من جحد لدرتً على إحٌاء من مات لال الطبري:ٌمول: " وكم 
من الخلك بعد فنابه، فؤوضحتها أٌها الناس، كذلن أنزلنا إلى نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هذا المرآن آٌات بٌنات، 

 .(ٔ)ٌعنً: دالالت واضحات، ٌهدٌن من أراد هللا هداٌته إلى الحك"
 .(ٕ)ل أنزلنا المرآن كله آٌات بٌنات"أى: ومثل ذلن اإلنزا لال الزمخشري:" 
ٌَاٍت بٌََِّناٍت { أي : واضحات فً لفظها ومعناها ، حجةً  لال ابن كثٌر:"  أي: المرآن } آ

 .(ٖ)من هللا على الناس "
َ ٌَْهِدي َمْن ٌُِرٌُد{ ]الحج :   [، أي:" ٌهدي بها هللا َمن أراد ٙٔلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)هداٌته"

طبري:ٌمول: " وألن هللا ٌوفك للصواب ولسبٌل الحك من أراد، أنزل هذا المرآن لال ال 
 .(٘)آٌات بٌنات"

ولـ}أن هللا ٌهدي{ به الذٌن ٌعلم أنهم ٌإمنون. أو ٌثبت الذٌن آمنوا  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙ)وٌزٌدهم هدى، أنزله كذلن مبٌنا"

، وله الحكمة التامة والحجة أي : ٌضل من ٌشاء ، وٌهدي من ٌشاء  لال ابن كثٌر:" 
ا ٌَْفَعُل َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن { ] األنبٌاء :  [ ، أما هو فلحكمته  ٖٕالماطعة فً ذلن ، }ال ٌُْسؤَُل َعمَّ

 .(2)ورحمته وعدله ، وعلمه ولهره وعظمته ، ال معمب لحكمه ، وهو سرٌع الحساب"
 

 المرآن
َ ٌَْفِصُل }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا وَ  ابِئٌَِن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذٌَن أَْشَركُوا إِنَّ َّللاَّ الصَّ

ٍء َشِهٌٌد ) ًْ َ َعلَى كُّلِ َش ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّ َّللاَّ  [6ٔ({ ]الحج : 6ٔبَ
 التفسٌر:

ن وهم: )لوم بالون على فطرتهم وال دٌن إن الذٌن آمنوا باهلل ورسوله محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص والٌهود والصاببٌ
ممرر لهم ٌتبعونه( والنصارى والمجوس )وهم عبدة النار( والذٌن أشركوا وهم: عبدة األوثان، 
إنَّ هللا ٌفصل بٌنهم جمًٌعا ٌوم المٌامة فٌدخل المإمنٌن الجنة، وٌدخل الكافرٌن النار، إن هللا على 

وأحصاها وحفظها، وسٌجازي كبل بما ٌستحك جزاء كل شًء شهٌد، شهد أعمال العباد كلَّها، 
 وفالًا لؤلعمال التً عملوها.

 سبب النزول:
لالت الٌهود: عزٌر ابن هللا، ولالت النصارى: المسٌح ابن هللا، ولالت  لال عكرمة:" 

الصاببة: نحن نعبد المبلبكة من دون هللا. ولالت المجوس: نحن نعبد الشمس والعمر من دون 
المشركون: نحن نعبد األوثان من دون هللا. فؤوحى هللا إلى نبٌه لٌكذب لولهم: }لُْل هَُو  هللا. ولالت

ُ أََحٌد{ َّللاَّ
ِ الَِّذي لَْم ٌَتَِّخذْ َولًَدا{(1) ، وأنزل هللا: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا (5)، إلى آخرها، }َولُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ

ابِِبٌَن َوالنَّ   .(ٓٔ)َصاَرى َواْلَمُجوَس{"َهاُدوا َوالصَّ
[، أي:" إن الذٌن آمنوا باهلل ورسوله محمٍد 2ٔلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]الحج :  

 .(ٔٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"
                                                             

 .1ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .[ٔ]اإلخبلص : (1)
 .[ٔٔٔ]اإلسراء : (5)
 .21ٕٗ/1(:ص1ٓ5ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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لال الطبري:أي:" هم المصدلون رسول هللا فٌما أتاهم به من الحك من عند هللا، وإٌمانهم  
 .(ٔ)بذلن، تصدٌمهم به"

[، أي: "والذٌن انتسبوا إلى دٌن الٌهود. وهً 2ٔلى:}َوالَِّذٌَن َهاُدوا{ ]الحج : لوله تعا 
 .(ٕ)شرٌعة موسى"

 ، ألوال:«الٌهود»وفً أصل كلمة 
 .(ٖ)بمعنى: رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل« هاد»أحدها: أنها من 

ٌَْن{]سو [، أي: تبنا، لاله ابن ٙ٘ٔرة األعراؾ : الثانً: أنهم سّموا بذلن، لمولهم:}إِنَّا هُْدنَا إِلَ
 .(ٗ)جرٌج

ٌْن{ ]األعراؾ :  [، أي: ٙ٘ٔالثالث: أن الهوادة: السكون والموادعة. ومنه لوله تعالى: }هُْدنَا إِلَ
 .(٘)سكنا إلى أمرن،  لاله ابن عرفة

، ولٌل: «ٌهودا»بالذال المعجمة، وؼٌّرتها العرب إلى « ٌهوذا»أنها من كلمة:  الرابع:
 .(ٙ)«ٌهود:»فً نسبة الواحد إلى االسم، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، فمٌل « ٌهودي»

; بمعنى: المٌل والرجوع; ألن الٌهود كانوا كلما جاءهم «هاد، ٌهود»الخامس: أنها مشتمة من: 
 .(2)نبً أو رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه علٌه لٌمتلوه

ولار ولٌن، وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون ، وهو النطك فً سكون و«التهوٌد»السادس: أنها من 
 :(5)، وأنشد لول الراعً النمٌري(1)عند لراءة التوراة. حكاه ابن عطٌة عن الزهراوي

دِ  َدافَى بالِؽَناِء الُمَهوَّ َحى                لرٌَض الرُّ ْعَن بالضُّ  وخوٌد من البلبً تََسمَّ
 .(ٓٔ)إلٌن{، أي: خضعنا إلٌن، وهً: الخضوع، فـ}هدنا «الهوادة»السابع: أنه من :

، أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود; لتحركهم فً دراستهم، « هاد، ٌهٌد:»أن أصلها من  الثامن:
 .(ٔٔ) لاله أبو عمرو بن العبلء

ابِبٌَِن{ ]الحج :   وهم لوم بالون على فطرتهم  -[، أي:" والصاببٌن2ٔلوله تعالى:}َوالصَّ
 .(ٕٔ)"-وال دٌن ممرر لهم ٌتبعونه

 .(ٖٔ)البٌضاوي:" لوم بٌن النصارى والمجوس" لال 
لال النسفً: أي"الخارجٌن من دٌن مشهور إلى ؼٌره، من صبؤ إذا خرج من الدٌن، وهم  

 .(ٔ)لوم عدلوا عن دٌن الٌهودٌة والنصرانٌة وعبدوا المبلبكة"

                                                             

 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)

، والدر 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 اللسان، مادة: "هود".،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔالمصون :

 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔلطبري)( أنظر: تفسٌر اٗ)
، وعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ ٓٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٕٗٙ/ٗااللفاظ:

، والدر 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 للسان، مادة: "هود".ا،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔالمصون :

، والدر 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 اللسان، مادة: "هود".،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔالمصون :

 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (1)
ومماٌٌس اللؽة، مادة"ردؾ"، وأساس الببلؼة،  انظر: تهذٌب اللؽة، باب ا"الهاء والدال"، و"خوط"، (5)

باب"ردؾ"، والعباب الزاخر،"ردؾ"، واللسان، مادة"ردؾ"، وتاج العروس، مادة"وخد"، "هود"، "ردؾ"، 
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:12ٕ/ٗوؼرٌب الحدٌث للماسم بن سبلم:

، والدر 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 اللسان، مادة: "هود".،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔالمصون :

 .ٖٖٔ/ٕانظر: اللباب فً علوم الكتاب: (ٔٔ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)

 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
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 .(ٕ)لال الثعلبً: ٌمال: صبا ٌصبوا صبوءا، إذا مال وخرج من دٌن إلى دٌن" 
 ، ألوال:«صاببة»اللؽوي لكلمة الـوفً األصل 

عربٌة تفٌد معنى :الخروج والتحول واالنتمال من دٌن إلى آخر،  -بالهمز -أحدها: : إن الكلمة
مؤخوذة من لول العرب: صبؤ ناب البعٌر إذا طلع حده وخرج، وتصبؤ النجوم أي: تخرج من 

ٌه إلى دٌن آخر. وهذا مطالعها، والصابًء:المستحدث سوى دٌنه، وكل خارج من دٌن كان عل
 .(ٖ)المول علٌه جمهور أهل اللؽة

عربٌة تفٌد معنى: المٌل والنزع، تمول أصبا إلى الشًء ٌصبو  -بؽٌر الهمز -الثانً: إن الكلمة
إذا مال للبه إلٌه، ونزع واشتاق وفعل فعل الصبٌان، ولد ٌمال صبا الرجل إذا عشك وهوى، 

ٌَْدهُنَّ أَْصُب  –علٌه السبلم  –ومن هذا المعنى لوله تعالى عن ٌوسؾ  }َوإِالَّ تَْصِرْؾ َعنًِّ َك
ٌِْهنَّ َوأَكُْن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{ ]ٌوسؾ :   . [ٖٖإِلَ

أو … لال بعض العلماء: وسمى الموم بذلن; ألنهم مالوا عن كل دٌن إلى دٌن عبادة النجوم
 .(ٗ)مالوا عن سنن الحك وزاؼوا عن نهج األنبٌاء

العبرانٌة، أي جند السماء داللة على أنهم ٌعبدون الكواكب. « صباإوث:»تمة من الثالث: أنها مش
 .(٘)لاله اللؽوي األلمانً: جسنٌوس

 .(ٙ)الرابع: أنها مشتمة من: صب الماء، إشارة إلى اعتمادهم بالماء. لاله نولدكً
 باباً.الخامس: أن الكلمة التفٌد معنى خاصاً وإنما هً منسوبة إلى أحد األشخاص ٌسمى ص

 :(2)واختلؾ أصحاب هذا المول فً تحدٌد هذا الشخص بٌن اثنٌن
 .  –علٌه الصبلة والسبلم  –حفٌد النبً إدرٌس  «متوشالح»صابًء متوشلخ  -أ 

 صابًء بن ماري، الذي ظهر فً زمن الخلٌل علٌه السبلم. -ب
صبؤ وخرج  وال ٌحفى بؤن األلوال السابمة بٌنها ترابط، وذلن من خبلل أن الشخص الذي

عن دٌنه إلى دٌن آخر، هو فً الحمٌمة لم ٌصنع ذلن إال لما مال للبه إلى ذلكم الدٌن الجدٌد، ثم 
ً منه الخروج عن الدٌن األول، وتمسكه بؤبرز سماة الدٌن الجدٌد أال وهو  اؼتسل بالماء إعبلنا

 عبادة الكواكب. 
 لوال:، على أ«الصاببة»ولد اختلفت أهل العلم فً المعنٌٌن بالـ

 .(5)، وعطاء(1)أحدها: أنهم لوم بٌن المجوس والٌهود والنصارى، ولٌس لهم دٌن. لاله مجاهد
 .(ٓٔ)الثانً: أنهم منزلة بٌن الٌهود والنصارى. لاله سعٌد بن جبٌر

، (ٔٔ)الثالث: لبٌلة بٌن المجوس والٌهود، والتإكل ذبابحهم والتنكح نساإهم. لاله الحسن
 .(ٖٔ)ح، وابن أبً نجٌ(ٕٔ)ومجاهد

                                                                                                                                                                              

 .5٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
. وانظر ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٖ. وانظر معجم مماٌٌس اللؽة، 1ٓٔ -2ٓٔ/ٔالعرب،مادة "صبؤ"،( انظر: لسان  ٖ)

 ٕٔ-ٕٓ/ٔالماموس المحٌط، 
 . 5ٗ/ٔ. وانظر تفسٌر البؽوي، 2ٖٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً،  ٗ)
، وموسوعة كنوز المعرفة، ٕٔ( انظر : الصاببون فً حاضرهم وماضٌهم، السٌد الحسنً، ص  ٘)

، ودابرة معارؾ المرن 1٘ٔ/ ٔم ، 551ٔب، ط ) األولى ( ، بٌروت : دار نظٌر عبود، إشراؾ د/ إمٌل ٌعمو
 . ٕٙٗ/ ٘م، 52ٔٔالعشرٌن، دمحم فرٌد وجدي، ط) الثالثة(، بٌروت: دار المعرفة، 

 انظر: المصادر السابمة فً المول الثالث. (ٙ)
 . 2ٗٔ/ٔ(انظر : تارٌخ الطبري،  2)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٙٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص2ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٗٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
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والسدي، والربٌع بن أنس، (ٔ)الرابع: هم فرلة من أهل الكتاب ٌمرإون الزبور. لاله أبو العالٌة
 . (ٕ)وأبو الشعشاء جابر بن زٌد، والضحان، وإسحاق بن راهوٌه

الخامس: أنهم أهل دٌن من األدٌان كانوا بجزٌرة الموصل، ٌمولون : ال إله إال هللا، ولٌس لهم 
 .(ٖ)نبً، إال لول ال إله إال هللا، ولم ٌإمنوا برسول هللا. لاله ابن زٌدعمل وال كتاب وال 

 .(ٗ)السادس: هم الذٌن لم تبلؽهم دعوة نبً. ذكره ابن كثٌر
، وأبو جعفر (ٙ)، وزٌاد بن أبٌه(٘)السابع: هم لوم ٌعٌدون المبلبكة وٌصلون إلى المبلة. لاله لتادة

 .(2)الرازي
 .(1)الكتاب. لاله السديالثامٌن: أنهم طابفة من أهل 

لول مجاهد ومتابعٌه، ووهب بن منبه:  –وهللا أعلم  –لال ابن كثٌر: "وأظهر األلوال  
أنهم لٌسوا على دٌن الٌهود وال النصارى وال المجوس وال المشركٌن وإنما هم بالون على 

 .(5)فطرتهم، والدٌن ممرر ٌتبعونه  وٌمتضونه"
ً كثٌراً، وأشكل أمرهم على األبمة لعدم لال ابن المٌم : "لمد اختلؾ الن اس فٌهم اختبلفا

اإلحاطة بمذهبهم ودٌنهم...وبالجملة فالصاببة أحسن حاالً من المجوس، فؤخذ الجزٌة من 
المجوس تنبٌه على أخذها من الصاببة بطرٌك األولى، فإن المجوس من أخبث األمم دٌناً 

وكل … والٌثبت لهم كتاب والشبهة كتاب أصبلً ومذهباً، والٌتمسكون بكتاب والٌنتمون إلى ملة 
 .(ٓٔ)ماعلٌه المجوس من الشرن فشر الصاببة إن لم ٌكن أخؾ منه فلٌس بؤعظم منه"

 .(ٔٔ)[، أي:" الذٌن انتسبوا إلى دٌن عٌسى"2ٔلوله تعالى:}َوالنََّصاَرى{ ]الحج :  
وا وماتوا على لال الثعلبً: هم"الذٌن كانوا على دٌن عٌسى علٌه الّسبلم ولم ٌبّدل 

 .(ٕٔ)ذلن"
 ، ثبلثة ألوال:«النصارى»وفً سبب تسمٌتهم بـ

ى  وا بذلن، لمرٌٍة تَُسمَّ ، كان ٌنزلها عٌسى علٌه السبلم، فَنُِسَب إلٌها، «ناصرة:»أحدها : أنهم سُمُّ
، (ٖٔ)فمٌل : عٌسى الناصري، ثم نسب أصحابه إلٌه فمٌل : النصارى، وهذا لول ابن عباس

 .(٘ٔ)جرٌج ، وابن(ٗٔ)ولتادة
وا بذلن، لنصرة بعضهم لبعٍض   : (2ٔ)، ومنه لول الشاعر(ٙٔ)الثانً : أنهم سُمُّ

                                                             

 .2ٗٔ/ٕ(:صٓٔٔٔ، وتفسٌر الطبري)2ٕٔ/ٔ(:ص5ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
-2٘ٗ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً، 2ٕٔ/ٔ. وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ ٔ( انظر تفسٌر الطبري،  ٕ)

ٗ2ٙ . 
 . 2ٗٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر،  ٗ)
 .2ٗٔ/ٕ(:ص5ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
اد بن أبٌه: هو والى العراق فً زمن معاوٌة رضً هللا . ز2ٌٗٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 عنه .

 ، وزاد:"أنهم وٌمرءون الزبور".2ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٔٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر،  5)
 . ٕٕٗ( المصدر السابك، ص  ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٔلبً: ( تفسٌر الثعٕٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص51ٓٔ(، و)52ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 25/  ٔمالً ابن الشجرى أ ٗٗ/  ٔ(لم أعرؾ صاحب الرجز . واألبٌات ، فً معانً المرآن للفراء 2ٔ)

. أنشده شاهدا على حذؾ واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع  2ٖٔ
 . ٗٗٔ/ٕاآلخر شاهدا على حذؾ الفاء العاطفة أي " فكنت لهم . . " . والبٌت من شواهد الطبري: 
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ًَ اإْلَزاَرا ْرُت َعْن ُرْكَبتِ ا رأٌُت نَبَطاً أَْنَصاَرا     َشمَّ  لمَّ
 كُْنُت لَُهْم ِمَن النََّصاَرى َجاَرا  

وا بذلن، لموله:}َمْن أَْنَصاِري إلى هللا{]ال  .(ٔ)[ٗٔصؾ: الثالث : أنهم سُمُّ
 .(ٕ)"-وهم: عبدة النار–[، أي:" والمجوس 2ٔلوله تعالى:}َواْلَمُجوَس{ ]الحج :  
هم عبد ة النٌران المابلٌن أن للعالم أصلٌن: نور وظلمة، ولٌل: المجوس  لال المرطبً:" 

لتدٌنهم باستعمال النجاسات، والمٌم والنون ٌتعالبان كالؽٌم والؽٌن، « النجوس»فً األصل 
 .(ٖ)ٌم واألٌن "واأل

وهم: عبدة -[، أي:" والذٌن أشركوا 2ٔلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن أَْشَركُوا{ ]الحج :  
 .(ٗ)األوثان"
 .(٘)لال المرطبً:" هم العرب عبدة األوثان" 
 .(ٙ)فعبدوا ؼٌر هللا معه" لال ابن كثٌر:" 
ٌَْوَم اْلِمٌَامَ   ٌْنَُهْم  ٌَْفِصُل َب  َ [، أي:" إنَّ هللا ٌفصل بٌنهم 2ِٔة{ ]الحج : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(2)جمٌعًا ٌوم المٌامة فٌدخل المإمنٌن الجنة، وٌدخل الكافرٌن النار"
لال المرطبً:" أي: ٌمضً وٌحكم، فللكافرٌن النار، وللمإمنٌن الجنة. ولٌل: هذا الفصل  

المبطل بالنظر بؤن ٌعرفهم المحك من المبطل بمعرفة ضرورٌة، والٌوم ٌتمٌز المحك عن 
 .(1)واالستدالل"

ٌخبر تعالى عن أهل هذه األدٌان المختلفة..ٌحكم بٌنهم بالعدل، فٌدخل  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)من آمن به الجنة ، ومن كفر به النار"

الفصل مطلك ٌحتمل الفصل بٌنهم فً األحوال واألماكن جمٌعا، فبل  لال الزمخشري:" 
، وال ٌجمعهم فً موطن واحد. ولٌل: األدٌان خمسة: أربعة ٌجازٌهم جزاء واحدا بؽٌر تفاوت

للشٌطان وواحد للرحمن. جعل الصاببون مع النصارى ألنهم نوع منهم. ولٌل ٌفصل بٌنهم 
ٌمضى بٌنهم، أى بٌن المإمنٌن والكافرٌن. وأدخلت إن على كل واحد من جزأى الجملة لزٌادة 

 .(ٓٔ)التوكٌد"
 .(ٔٔ)فجعل الجنة مشتركة وجعل هذه األمة واحدة" فصل لضاءه بٌنهم، لال عكرمة:" 
ٍء َشِهٌٌد{ ]الحج :   ًْ َ َعلَى كُّلِ َش [، أي:" إن هللا على كل شًء 2ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

شهٌد، شهد أعمال العباد كلَّها، وأحصاها وحفظها، وسٌجازي كبل بما ٌستحك جزاء وفالًا 
 .(ٕٔ)لؤلعمال التً عملوها"

" أي: من أعمال خلمه وحركاتهم وألوالهم، فبل ٌعزب عنه شً منها، لال المرطبً: 
 .(ٖٔ)سبحانه"
فإنه تعالى شهٌد على أفعالهم ، حفٌظ أللوالهم ، علٌم بسرابرهم ، وما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)تُِكن ضمابرهم "

                                                             

 .٘ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٗٔ/ٖالكشاؾ: (ٓٔ)
 .21ٕٗ/1(:ص1ٓ1ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٕ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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 [:2ٔ-ٗٔفوابد اآلٌات:]
هو دٌن هللا الحك وأهله هم كل األدٌان هً من وحً الشٌطان وأهلها خاسرون إال اإلسبلم ف -ٔ

 الفابزون، أهله هم المابمون علٌه عمٌدة وعبادة وحكماً ولضاء.
 إن هللا ناصر دٌنه، ومكرم أهله، ومن ؼاظه ذلن ولم ٌرضه فلٌختنك. -ٕ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٖ
 تمرٌر إرادة هللا ومشٌبته فهو تعالى ٌفعل ما ٌشاء وٌهدي من ٌرٌد. -ٗ

فً هذا الكون شًء إال بإرادة هللا ومشٌبته مما هو فً اللوح المحفوظ، وفً  إذ ال ٌكون
سبحانه وتعالى، ال ٌحدث شًء بدون إرادته، وال ٌكون فً ملكه ما ال ٌرٌد سبحانه، }إن  علمه

[ ، فما ٌحدث فً هذا ٓٗ[ ، }كذلن هللا ٌفعل ما ٌشاء{ ]آل عمران: ٗٔهللا ٌفعل ما ٌرٌد{ ]الحج: 
ٌاة وموت، وؼنًى وفمر، وإٌمان وكفر، كل ذلن شاءه هللا وأراده، شاء الخٌر وشاء الكون من ح

 الشر، وشاء اإلٌمان وشاء الكفر، فدخل فً مشٌبته كل شًء، ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن.
 المرآن

َ ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اْْلَْرِض َوالشَّ  ْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
ُ فََما لَهُ ِمْن مُ  ٌِْه اْلعَذَاُب َوَمْن ٌُِهِن َّللاَّ ْكِرٍم إِنَّ َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ

ٌََشاُء ) َ ٌَْفعَُل َما   [6ٔ({ ]الحج : 6َّٔللاَّ

 التفسٌر:
أن هللا سبحانه ٌسجد له خاضعًا منماًدا َمن فً السموات من المبلبكة وَمن  -لرسولأٌها ا -ألم تعلم

فً األرض من المخلولات والشمس والممر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ وهلل ٌسجد طاعة 
واختٌاًرا كثٌر من الناس، وهم المإمنون، وكثٌر من الناس حك علٌه العذاب فهو مهٌن، وأيُّ 

 هللا فلٌس له أحد ٌكرمه. إن هللا ٌفعل فً خلمه ما ٌشاء َوْفَك حكمته.إنسان ٌهنه 

َماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض{ ]الحج :   َ ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ السَّ [، 1ٔلوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
ات من المبلبكة أن هللا سبحانه ٌسجد له خاضعًا منماًدا َمن فً السمو -أٌها الرسول -أي:" ألم تعلم

 .(ٕ)وَمن فً األرض من المخلولات"
لال الطبري:ٌمول: " ألم تر ٌا دمحم بملبن، فتعلم أن هللا ٌسجد له من فً السماوات من  

 .(ٖ)المبلبكة، ومن فً األرض من الخلك من الجن وؼٌرهم"
{ ]الحج : لوله تعالى:}َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر   [، أي:" 1َٔوالدََّوابُّ

وهذه األجرام العظمى مع سابر الجبال واألشجار والحٌوانات تسجد لعظمته سجود انمٌاد 
 .(ٗ)وخضوع"
لال الطبري:ٌمول: " والشمس والممر والنجوم فً السماء، والجبال، والشجر، والدواب  

ل، إذا تحول ظل كل شًء فً األرض، وسجود ذلن ظبلله حٌن تطلع علٌه الشمس، وحٌن تزو
 .(٘)فهو سجوده"

عن مجاهد، لوله: "}ألم تر أن هللا ٌسجد له من فً السماوات ومن فً األرض والشمس  
 .(ٙ)والممر والنجوم والجبال والشجر والدواب{، لال: ظبلل هذا كله"

ألنها لد عُبدت  [ على التنصٌص;َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجومُ إنما ذكر هذه] لال ابن كثٌر:" 
من دون هللا ، فبٌن أنها تسجد لخالمها ، وأنها مربوبة مسخرة } ال تَْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوال ِلْلمََمِر 

ٌَّاهُ تَْعبُُدوَن { ] فصلت :  ِ الَِّذي َخلَمَُهنَّ إِْن كُْنتُْم إِ  .(2)[" 2َٖواْسُجُدوا َّلِلَّ

                                                                                                                                                                              

 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙ٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
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لال رسول هللا صلى هللا علٌه »ل : وفً الصحٌحٌن عن أبً ذر ، رضً هللا عنه ، لا 
وسلم : "أتدري أٌن تذهب هذه الشمس ؟". للت : هللا ورسوله أعلم. لال : "فإنها تذهب فتسجد 

 .(ٔ)«تحت العرش ، ثم تستؤمر فٌوشن أن ٌمال لها : ارجعً من حٌث جبت"
فان لموت فً حدٌث الكسوؾ : "إن الشمس والممر َخْلمان من َخْلك هللا ، وإنهما ال ٌنكسو

 .(ٕ)أحد وال لحٌاته ، ولكن هللا عز وجل إذا تََجلى لشًء من خلمه خشع له"
 فً اآلٌة لوالن:« السجود»وفً تفسٌر  

ههنا :الخضوع هلل عز وجل، وهى طاعة ممن خلك هللا من الحٌوان « السجود»أحدهما: أن 
حك علٌه العذاب{، هذا والجماد، والدلٌل على أنه سجود طاعة لوله: }وكثٌر من الناس وكثٌر 

أجود الوجوه أن ٌكون تسجد مطٌعة، هلل عز وجل، كما لال هللا تعالى: }فَمَاَل لََها َوِلؤْلَْرِض ابْتٌَِا 
َنا َطابِِعٌن{ ]فصلت :  ٌْ َ [، ٌعنً: 2ٗ}َوإِنَّ ِمْنَها{ ]البمرة :  [، وكما لال:َٔٔطْوًعا أَْو َكْرًها لَاَلتَا أَت

{ ]البمرة : الحجارة }لََما ٌَْهبِ  ال تكون إال لما أعطاه هللا مما « الخشٌة»[، فـ2ٗطُ ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ
 .(ٖ)ٌختبر به خشٌته. لاله الزجاج

 .(ٗ)سجود هذه األشٌاء معرفتها بالحك بالتذلل واالنمٌاد له" ولال سهل بن عبدهللا:" 
هلل ساجدا حٌن ٌؽٌب، "ما فً السماء نجم وال شمس وال لمر، إال ٌمع  ولال أبو العالٌة :

  .(ٙ): حتى ٌرجع إلى مطلعه"(٘)ثم ال ٌنصرؾ حتى ٌإذن له، فٌؤخذ ذات الٌمٌن، وزاد دمحم
الثانً: أن السجود من هذه األشٌاء التً هً جماد ومن الحٌوان الذي ال ٌعمل إنما هو أثر 

 :(2)رالصنعة فٌها والخضوع الذي ٌدل على أنها مخلولة، واحتجوا فً ذلن بمول الشاع
 بَجْمع تضل البُْلُك فً َحَجراته ... ترى األْكم منه سجدا للحوافر

 أي: لد خشعت من وطء الحوافر علٌها.  
لال الزجاج: وذلن المول الذي لالوه ألن السجود الذي هو طاعة عندهم إنما ٌكون ممن 

ة هللا، ٌعمل، والذي ٌكسر هذا ما وصؾ هللا عز وجل من أن من الحجارة لما ٌهبط من خشٌ
أن من الحجارة ما ٌخشاه،  -عز وجل  -والخشٌة والخوؾ ما عملناه إال لآلدمٌٌن، ولد أعلمنا هللا 

وأعلمنا أنه سخر مع داود الجبال والطٌر تسبح معه، فلو كان تسبٌح الجبال والطٌر أثر الصنعة: 
د وؼٌره، فهو ، ألن أثر الصنعة ٌتبٌن مع داو«مع داود الجبال»وال لٌل: « سخرنا»ما لٌل: 

سجود طاعة ال محالة، وكذلن التسبٌح فً الجبال والطٌر، ولكنا ال نعلم تسبٌحها إال أن ٌجٌبنا 
ٍء إِالَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل  : -فً الحدٌث كٌؾ تسبٌح ذلن، ولال هللا عز وجل  ًْ }َوإِْن ِمْن َش

 .(1)["ٗٗتَْفمَُهوَن تَْسِبٌَحُهْم{ ]اإلسراء : 
 .(5)"مجاهد، لال :"سجود كل شًء فٌبه، وسجود الجبال فٌبهاروي عن و

 .(ٓٔ)"الثوب ٌسجد ولال مجاهد:"
 .(ٔٔ)"إذا فاء الفٌا لم ٌبك شًء من دابة وال طابر إال خر هلل ساجدا لال الضحان:"

                                                             

 .(5٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )1ٖٓٗ( صحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .(ٕٕٙٔ( وسنن ابن ماجه برلم )ٖٔٔٗٔ( وسنن النسابً )22ٔٔ( وسنن أبً داود برلم )2ٕٙ/ٗالمسند )(ٕ)
 .1ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٙٓٔتفسٌر التستري: (ٗ)
 .دمحم بن جعفر(٘)
 .1ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
،، ومجمع 5ٕٔانً ص ، ومجموعة المعٕ٘/ ٙٔ، واألؼانً 1ٖ٘/ ٔلزٌد الخٌل الطابً فً الكامل البٌت  (2)

، وببل نسبة فً تفسٌر ٖ٘ٗ، ولعروة بن زٌد فً الوساطة ص 15ٕ/ ٔ، وتفسٌر الطبري ٔٗٔ/ ٔالبٌان 
، والصاحبً فً فمه اللؽة ٕٕٔ، وكتاب الصناعتٌن ص 2ٕ٘، واألضداد البن األنباري ص 1ٖٕ/ ٔالطبري 

 .ٔ٘/ ٔلبحر المحٌط ، ولسان العرب )سجد( ، وتفسٌر اٖ٘/ ٔ، واألزمنة واألمكنة ٕٕٗص 
 .5ٔٗ-1ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .25ٕٗ/1(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .25ٕٗ/1(:ص1ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٕٗ/1(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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عن عمرو بن دٌنار رضً هللا عنه لال: "سمعت رجبل ٌطوؾ بالبٌت وٌبكً، فإذا هو 
ت من بكابً؟ للت: نعم، لال: ورب هذه البنٌة، إن هذا الممر لٌبكً من خشٌة طاوس! فمال: عجب

 .(ٔ)"هللا وال ذنب له
[، أي:" وٌسجد له كثٌر من الناس سجود 1ٔلوله تعالى:}َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس{ ]الحج :  

 .(ٕ)طاعة وعبادة"
 .(ٖ)من أهل الطاعة" لال الفراء:" 
 .(ٗ)من بنً آدم، وهم المإمنون باهلل"لال الطبري:" ٌمول: وٌسجد كثٌر  
 .(٘)مجاهد: "}وكثٌر من الناس{، لال: المإمنون" عن 
عن طاوس رضً هللا عنه فً اآلٌة، لال: "لم ٌستثن من هإالء أحدا حتى إذا جاء ابن  

 .(ٙ)"آدم استثناه، فمال: }وكثٌر من الناس{، لال: والذي أحك بالشكر هو أكثرهم
ِه اْلعَذَاُب{ ]الحج : لوله تعالى:}َوَكِثٌ  ٌْ [، أي:" وكثٌر من الناس وجب له 1ٌٔر َحكَّ َعلَ

 .(2)العذاب بكفره واستعصابه"
 .(1)ٌعنً: من لم ٌإمن" لال ٌحٌى:" 
هم الكافرون، وإنما حك علٌهم العذاب هاهنا بترن السجود، ومعنى  لال السمعانً:" 

 .(5)ب"اآلٌة: وكثٌر من الناس أبو السجود فحك علٌهم العذا
لال الطبري:ٌمول: " وكثٌر من بنً آدم حك علٌه عذاب هللا، فوجب علٌه بكفره به،  

 .(ٓٔ)وهو مع ذلن ٌسجد هلل ظله"
وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع كفرهم تسجد ظبللهم هلل عز  لال البؽوي:" 

 .(ٔٔ)وجل. والواو فً لوله: }وكثٌر حك علٌه العذاب{ واو االستبناؾ"
 .(ٕٔ)مجاهد :"}وكثٌر حك علٌه العذاب{، وهو ٌسجد مع ظله" عن 

ثم لال جل وعز: وكثٌر حك علٌه العذاب وهذا مشكل من اإلعراب.  لال النحاس:" 
}َوالظَّاِلِمٌَن أََعدَّ  فٌمال: كٌؾ لم ٌنصب لٌعطؾ ما عمل فٌه الفعل على ما عمل فٌه الفعل مثل :

أنه لو نصب لكان حسنا. ولكن  (ٖٔ)[، فزعم الكسابً والفراءٖٔ لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]اإلنسان :
الرفع ألن المعنى: وكثٌر أبى السجود، وفً رفعه لول آخر، ٌكون معطوفا على األول داخبل فً 
السجود، ألن السجود هاهنا إنما هو االنمٌاد لتدبٌر هللا جل وعز من ضعؾ ولوة وصحة وسمم 

 .(ٗٔ)كل شًء"وحسن ولبح، وهذا ٌدخل فٌه 
على العطؾ على من فً لوله: }ٌسجد له من{، وجاز ذلن، « كثٌر»ارتفع  لال مكً:" 

ألن السجود هو التذلل واالنمٌاد فالكفار الذٌن حك علٌهم العذاب أذالء تحت لدر هللا وتدبٌره فهم 
كثٌر  منمادون لما سبك فٌهم من علم هللا ال ٌخرجون عما سبك فً علم هللا فٌهم ولٌل ارتفع

                                                             

 .25ٕٗ/1(:ص1ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .25ٕٗ/1(:ص1ٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .1ٙ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .1ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
ٌمال: كٌؾ رفع الكثٌر وهو لم ٌسجد؟ فالجواب فً ذلن أن لوله }حك علٌه العذاب{ ٌدل على  لال الفراء:"(ٖٔ)

 أنه: وكثٌر أبى السجود، ألنه ال ٌحك علٌه العذاب إال بترن السجود والطاعة".
 .ٗٙ/ٖإعراب المرآن: (ٗٔ)
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}َوالظَّاِلِمٌَن أََعدَّ لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]اإلنسان :  باالبتداء وما بعده الخبر وٌجوز النصب كما لال :
[ باضمار فعل كؤنه لال واهان كثٌرا حك علٌه العذاب أو وخلك كثٌرا حك علٌه العذاب وشبه ٖٔ

ع عند الكسابً ألنه محمول على ذلن من االضمار الذي ٌدل علٌه المعنى وإنما اختٌر فٌه الرف
 .(ٔ)معنى الفعل ألن معناه وكثٌر أبى السجود"

ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم{ ]الحج :   [، أي:" وأيُّ إنسان ٌهنه هللا 1ٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌُِهِن َّللاَّ
 .(ٕ)فلٌس له أحد ٌكرمه"

 .(ٖ)ٌمول: ومن ٌشمه هللا فما له من مسعد" لال الفراء:" 
ومن ٌهنه هللا من خلمه فٌشمه، }فما له من مكرم{ بالسعادة ٌسعده  لطبري:ٌمول:"لال ا 

بها، ألن األمور كلها بٌد هللا، ٌوفك من ٌشاء لطاعته، وٌخذل من ٌشاء، وٌشمً من أراد، وٌسعد 
 .(ٗ)من أحب"
أي: ومن ٌشمً هللا فما له من مسعد، ولال بعضهم: ومن ٌهن هللا: ومن  لال السمعانً:" 

 .(٘)له هللا، فما له من إكرام، أي: ال ٌكرمه أحد"ٌذ
 .(ٙ)}ومن ٌهن هللا{ فٌدخله النار، }فما له من مكرم{ ٌدخله الجنة" لال ٌحٌى:" 
 .(2)، ٌرٌد: من إكرام«فما له من مكرم»لراءة ابن أبى عبلة: 
َ ٌَْفَعُل َما ٌََشاُء{ ]الحج :   فعل فً خلمه ما ٌشاء [، أي:" إن هللا 1ٌٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(1)َوْفَك حكمته"
إن هللا ٌفعل فً خلمه ما ٌشاء من إهانة من أراد إهانته، وإكرام من  لال الطبري:ٌمول:" 

ا ٌَْفَعُل َوهُْم ٌُْسؤَلُوَن{ ]األنبٌاء :  أراد كرامته، ألن الخلك خلمه واألمر أمره، }اَل ٌُْسؤَُل َعمَّ
ٕٖ"](5). 

م وٌهٌن، وٌشمً وٌسعد، بمشٌبته وإرادته، وهو اعتماد أهل أي: ٌكر لال السمعانً:" 

 .(ٓٔ)السنة"
 .(ٔٔ)أي: ٌكرم وٌهٌن فالسعادة والشماوة بإرادته ومشٌبته" لال البؽوي:" 
أنه لٌل له: "إن هاهنا رجبل ٌتكلم فً المشٌبة. فمال له علً:  -رضً هللا عنه-عن علً 

لال: بل لما ٌشاء. لال: فٌمرضن إذا شاء أو إذا  ٌا عبد هللا خلمن هللا، لما ٌشاء أو لما شبت؟
شبت؟ لال: بل إذا شاء. لال: فٌشفٌن إذا شاء أو إذا شبت؟ لال: بل إذا شاء. لال: فٌدخلن الجنة 
حٌث شاء أو حٌث شبت؟ لال: بل حٌث شاء. لال: وهللا لو للت ؼٌر ذلن لضربت الذي فٌه 

 .(ٕٔ)عٌنان بالسٌؾ"
 فوابد اآلٌة:

 بٌة هللا وألوهٌته.تمرٌر ربو -ٔ
 سجود المخلولات بحسب ذواتها، وما أراد هللا تعالى منها. -ٕ
كل شًء خاضع هلل إال اإلنسان فؤكثر أفراده عصاة له متمردون علٌه وبذلن استوجبوا  -ٖ

 العذاب المهٌن.

                                                             

 .15ٗ-11ٗ/ٕمشكل إعراب المرآن: (ٔ)
 . ٖٖٗالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .12٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٖ٘/ ٙكما فى البحر  ، و5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (2)
 . ٖٖٗالتفسٌر المٌسر:(1)
 .12٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/٘تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .25ٕٗ/1(:ص1ٖٔ٘ٔن أبً حاتم)أخرجه اب (ٕٔ)
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عالى: }إن التالً لهذه اآلٌة والمستمع لتبلوته ٌسن لهم أن ٌسجدوا هلل تعالى إذا بلؽوا لوله تأن  -ٗ
 هللا ٌفعل ما ٌشاء{.

 
 المرآن

عَْت لَُهْم ثٌَِاٌب ِمْن نَاٍر ٌَُصبُّ ِمْن فَْوِق  }َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فًِ َرّبِِهْم فَالَِّذٌَن َكفَُروا لُّطِ
( ُٕٔع ِمْن َحِدٌٍد )( َولَُهْم َممَامِ ٕٓ( ٌُْصَهُر بِِه َما فًِ بُطُونِِهْم َواْلُجلُوُد )6ُٔرُءوِسِهُم اْلَحِمٌُم )

 - 6ٔ({ ]الحج : ٕٕكُلََّما أََراُدوا أَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغّمٍ أُِعٌُدوا فٌَِها َوذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك )
ٕٕ] 

 التفسٌر:
، فالذٌن كفروا ٌحٌط  هذان فرٌمان اختلفوا فً ربهم: أهل اإلٌمان وأهل الكفر، كل ٌدَّعً أنه محكٌّ

فً هٌبة ثٌاب ُجعلت لهم من نار ٌَْلبَسونها، فتشوي أجسادهم، وٌُصبُّ على رإوسهم بهم العذاب 
ٌَنِزل إلى أجوافهم فٌذٌب ما فٌها، حتى ٌنفُذ إلى جلودهم فٌشوٌها  الماء المتناهً فً حره، و

-فتسمط، وتضربهم المبلبكة على رإوسهم بمطارق من حدٌد. كلما حاولوا الخروج من النار 
هم   أعٌدوا للعذاب فٌها، ولٌل لهم: ذولوا عذاب النار المحرق. -وكربهملشدة ؼّمِ

 سبب النزول:
 [، لوالن:ٕٗ-5ٔفً سبب نزول اآلٌات:]

أحدهما: لال عطاء بن ٌسار: "نزلت هإالء اآلٌات: }َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فًِ َربِِّهْم{ فً 
، وعتبة بن ربٌعة، وشٌبة بن ربٌعة، الذٌن تبارزوا ٌوم بدر: حمزة، وعلً، وعبٌدة بن الحارث

 . (ٔ)والولٌد بن عتبة. إلى لوله }َوهُُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِمٌد{"
لال أبو العالٌة:" لما التموا ٌوم بدر لال لهم عتبة بن ربٌعة: ال تمتلوا هذا الرجل، فإنه إن 

مه، فمال أبو جهل بن ٌكن صادلا فؤنتم أسعد الناس بصدله، وإن ٌكن كاذبا فؤنتم أحك من حمن د
هشام: لمد امتؤلت رعبا، فمال عتبة: ستعلم أٌنا الجبان المفسد لمومه لال: فبرز عتبة بن ربٌعة 

ابعث إلٌنا أكفاءنا نماتلهم، »وشٌبة بن ربٌعة والولٌد بن عتبة، فنادوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فمالوا: 
ال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اجلسوا ... لوموا ٌا بنً فوثب ؼلمة من األنصار من بنً الخزرج، فم

هاشم. فمام حمزة بن عبد المطلب وعلً بن أبً طالب وعبٌدة بن الحارث فبرزوا لهم، فمال 
عتبة: تكلموا نعرفكم إن تكونوا أكفاءنا لاتلناكم. لال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب. أنا أسد هللا 

بة: كؾء كرٌم! فمال علً: أنا علً بن أبً طالب، فمال: كؾء كرٌم! فمال وأسد رسوله. فمال عت
عبٌدة: أنا عبٌدة بن الحارث. فمال عتبة: كؾء كرٌم! فؤخذ حمزة شٌبة بن ربٌعة وأخذ علً بن 
أبً طالب عتبة بن ربٌعة، وأخذ عبٌدة الولٌد. فؤما حمزة فؤجاز على شٌبة، وأما علً فاختلفا 

على عتبة، وأما عبٌدة فؤصٌبت رجله، لال: فرجع هإالء ولتل هإالء، ضربتٌن فؤلام فؤجاز 
فنادى أبو جهل وأصحابه: لنا العزى وال عزى لكم، فنادى منادي النبً ملسو هيلع هللا ىلص: لتبلنا فً الجنة 

 .(ٕ)ولتبلكم فً النار. فؤنزل هللا : }َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فًِ َربِِّهْم{"
باد لال: "سمعت أبا ذر ٌمسم لسما أن هذه اآلٌة: }َهذَاِن َخْصَماِن وعن لٌس بن ع

نزلت فً الذٌن برزوا ٌوم بدر: حمزة وعلً، وعبٌدة بن الحارث،  ،(ٖ)اْختََصُموا فًِ َربِِّهْم{
 .(ٗ)وعتبة، وشٌبة ابنً أبً ربٌعة، والولٌد بن عتبة"

ٌجثو بٌن ٌدي الرحمن  عن لٌس بن عباد، عن علً بن أبً طالب، لال: "أنا أول من
للخصومة ٌوم المٌامة، لال لٌس: وفٌهم نزلت: }َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فًِ َربِِّهْم{، لال: هم 

                                                             

 .[ٕٗ]الحج : (ٔ)
 .1ٕٓٗ/1(:ص1ٔ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .[5ٔ]الحج : (ٖ)
، ومسلم فً التفسٌر، باب: فً لوله تعالى 52ٕ/  2أخرجه البخاري فً المؽازي، باب لتل أبً جهل: (ٗ)

، 2ٕٖ/ً٘ فً التفسٌر:. وأخرجه السمعانٖٕٖٕ/  ٗ( ٖٖٖٓ)هذان خصمان اختصموا فً ربهم( برلم: )
 واللفظ له.
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الذٌن بارزوا ٌوم بدر: علً وحمزة، وعبٌدة، وشٌبة بن ربٌعة، وعتبة بن ربٌعة، والولٌد بن 
 .(ٔ)عتبة"

تاب، فمال أهل الكتاب: نبٌنا لبل نبٌكم وكتابنا اختصم المسلمون وأهل الك ولال لتادة:"الثانً: 
لبل كتابكم، ونحن أولى باهلل منكم، ولال المسلمون: إن كتابنا ٌمضً علً الكتب كلها، ونبٌنا 

اإلسبلم علً من ناواهم، فؤنزل هللا: }َهذَاِن َخْصَماِن  خاتم األنبٌاء فنحن أولى منكم، فؤفلج هللا أهل
 ، نحو ذلن.(ٗ)ابن عباس. وروي عن (ٖ)"(ٕ){، إلى لوله: }َعذَاَب اْلَحِرٌك{اْختََصُموا فًِ َربِِّهمْ 

[، أي:" هذان فرٌمان 5ٔلوله تعالى:}َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فًِ َربِِّهْم{ ]الحج :  
"  .(٘)اختلفوا فً ربهم: أهل اإلٌمان وأهل الكفر، كل ٌدَّعً أنه محكٌّ

 .(ٙ)دٌنه وأمره"لال السمعانً:" أي: جادلوا فً  
 ها هنا: فرٌمان ، وفٌهما أربعة ألوال: «الخصمان»و 

، وهبلل بن (2)أحدها : أنهما المسلمون والمشركون حٌن التتلوا فً بدر ، وهذا لول أبً ذر
 .(5)، وعطاء بن ٌسار(1)ٌساؾ

لبل نبٌكم،  لالوا للمإمنٌن: نحن أولى باهلل، وألدم منكم كتابا، ونبٌناالثانً : أنهم أهل الكتاب 
ولال المإمنون: نحن أحك باهلل، آمنا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وآمنا بنبٌكم، وبما أنزل هللا من كتاب، فؤنتم 

. وهذا لول تعرفون كتابنا ونبٌنا، ثم تركتموه وكفرتم به حسدا. وكان ذلن خصومتهم فً ربهم
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)ابن عباس

، (ٕٔ)رن فً اختبلفهم فً البعث والجزاء ، وهذا لول مجاهدالثالث : أنهم أهل اإِلٌمان والش
 .(ٙٔ)، والكلبً(٘ٔ)، وعاصم(ٗٔ)، وعطاء بن ابً رباح(ٖٔ)والحسن
 .(2ٔ)لال مجاهد:" مثل المإمن والكافر اختصامهما فً البعث" 
خصومتهم فً الدنٌا من أهل كل دٌن، ٌرون أنهم أولى باهلل من  لال ابن جرٌج:" 

 .(1ٔ)ؼٌرهم"
هما الجنة والنار اختصمتا ، فمالت النار : خلمنً هللا لنممته ، ولالت الجنة : خلمنً هللا  الرابع :

 .(5ٔ)لرحمته ، وهذا لول عكرمة
وأولى هذه األلوال عندي بالصواب، وأشبهها بتؤوٌل اآلٌة، لول من لال:  لال الطبري:" 

ٌن، وإنما للت ذلن أولى عنً بالخصمٌن جمٌع الكفار من أي أصناؾ الكفر كانوا وجمٌع المإمن

                                                             

-25ٕٗ/1(:ص1ٖٔٙٔابن ابً حاتم)، و5ٕٙ/  2أخرجه البخاري فً المؽازي، باب لتل أبً جهل: (ٔ)
 .، واللفظ له2ٖٖ/٘، والسمعانً فً التفسٌر:1ٕٓٗ

 .[ٕٕ]الحج : (ٕ)
 .1ٕٔٗ-1ٕٓٗ/1(:ص1ٔ5ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٗلتفسٌر المٌسر:ا (٘)
 .2ٕٖ/٘تفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .11٘-12٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .11٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .11٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٔٗ-1ٕٓٗ/1(:ص1ٔ5ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٗ: النكت العٌون:انظر (ٖٔ)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٓٗ/1(:ص1ٔ1ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .15٘/1ٔأخرجه الطبري: (1ٔ)
 .15٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
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بالصواب، ألنه تعالى ذكره ذكر لبل ذلن صنفٌن من خلمه: أحدهما أهل طاعة له بالسجود له، 
واآلخر: أهل معصٌة له، لد حك علٌه العذاب، فمال: }ألم تر أن هللا ٌسجد له من فً السماوات 

ه العذاب{ ، ثم أتبع ومن فً األرض والشمس والممر{ ثم لال: }وكثٌر من الناس وكثٌر حك علٌ
ذلن صفة الصنفٌن كلٌهما وما هو فاعل بهما، فمال: )فالذٌن كفروا لطعت لهم ثٌاب من نار( 
ولال هللا :}إن هللا ٌدخل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها األنهار{ ; فكان 

 بٌنا بذلن أن ما بٌن ذلن خبر عنهما.
ا روي عن أبً ذر إن ذلن نزل فً الذٌن بارزوا ٌوم فإن لال لابل: فما أنت لابل فٌم

بدر؟ لٌل: ذلن إن شاء هللا كما روي عنه، ولكن اآلٌة لد تنزل بسبب من األسباب، ثم تكون 
عامة فً كل ما كان نظٌر ذلن السبب، وهذه من تلن، وذلن أن الذٌن تبارزوا إنما كان أحد 

ن باهلل وطاعة له، فكل كافر فً حكم فرٌك الفرٌمٌن أهل شرن وكفر باهلل، واآلخر أهل إٌما
الشرن منهما فً أنه ألهل اإلٌمان خصم، وكذلن كل مإمن فً حكم فرٌك اإلٌمان منهما فً أنه 

 .(ٔ)ألهل الشرن خصم"
عَْت لَُهْم ثٌَِاٌب ِمْن نَاٍر{ ]الحج :   [، أي:" فالذٌن كفروا 5ٔلوله تعالى:}فَالَِّذٌَن َكَفُروا لُّطِ

 .(ٕ)عذاب فً هٌبة ثٌاب ُجعلت لهم من نار ٌَْلبَسونها، فتشوي أجسادهم"ٌحٌط بهم ال
عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}لطعت لهم ثٌاب من نار{ من نحاس، ولٌس من اآلنٌة شًء  

 .(ٖ)إذا حمً اشتد بؤحر منه"
عن إبراهٌم التٌمً، أنه لرأ لوله: }لطعت لهم ثٌاب من نار{، لال: "سبحان من لطع من  

 .(ٗ)ثٌابا"النار 
[، أي:" وٌُصبُّ على رإوسهم 5ٔلوله تعالى:}ٌَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِمٌُم{ ]الحج :  

 .(٘)الماء المتناهً فً حره"

 .(ٙ)لال ٌحٌى:} اْلَحِمٌُم{: " هو الحار الشدٌد الحر" 
ي ٌذاب. ٌمال: لال ابن لتٌبة: }اْلَحِمٌُم{" أي: الماء الحار، }ٌصهر به ما فً بطونهم{ أ 

 .(2)صهرت النار الشحمة. والصهارة: ما أذٌب من األلٌة"
عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}ٌصب من فوق رإسهم الحمٌم{، لال: النحاس ٌذاب على  

 .(1)رإوسهم"
إن الحمٌم لٌصب »عن أبً هرٌرة أنه تبل هذه اآلٌة، فمال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  

فٌنفذ الجمجمة، حتى ٌخلص إلى جوفه فٌسلت ما فً جوفه حتى ٌمرق من لدمه  على رإوسهم
 .(5)«وهو الصهر، ثم ٌعاد كما كان

[، أي:" ٌذاب به ما فً ٕٓلوله تعالى:}ٌُْصَهُر بِِه َما فًِ بُطُونِِهْم َواْلُجلُوُد{ ]الحج :  
 .(ٓٔ)بطونهم من األمعاء واألحشاء مع الجلود"

ما فً بطونهم حتى ٌخرج من أدبارهم، فهذا ألحد  ٌؽلى به لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)لال ٌحٌى: "}ٌصهر به{: ٌحرق به" 

                                                             

 .5ٓ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .5ٕٔؼرٌب المرىن: (2)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
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 .(ٔ)ولال الحسن: "ٌمطع به"
 .(ٕ)ولال مجاهد:" ٌذاب إذابة" 
 .(ٖ)ولال الكلبً: "ٌنضح به" 
 .(ٗ)ٌمشون وأمعاإهم تسالط وجلودهم" لال ابن عباس:" 
هر به ما فً بطونهم{، لال: تسٌل أمعاإهم والجلود، عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}ٌص 

 .(٘)لال: تتناثر جلودهم حتى ٌموم كل عضو بحٌاله"
ٌؤتٌه الملن ٌحمل اإلناء بكلٌتٌن من حرارته، فإذا أدناه من وجهه ٌكرهه  لال السدي:" 

ه فٌرفع مممعة معه فٌضرب بها رأسه فٌفرغ دماؼه، ثم ٌفرغ اإلناء من دماؼه فٌصل إلى جوف
 .(ٙ)من دماؼه. فذلن لوله: }ٌصهر به ما فً بطونهم والجلود{"

 .(2)عن عطاء الخراسانً لوله: "}ٌصهر به{، لال: ٌذاب كما ٌذاب الشحم" 
إذا جاء أهل النار فً النار استؽاثوا بشجرة الزلوم فؤكلوا منها  لال سعٌد بن جبٌر:" 

عرؾ جلود وجوههم بها، ثم ٌصب فاختنست جلود وجوههم، فلو إن مارا ٌمر بهم ٌعرفهم ل
علٌهم العطش فٌستؽٌثون فٌؽاثون بماء كالمهل وهو الذي لد سمطت عنه الجلود وٌصهر به ما 

 .(1)فً بطونهم ٌمشون وأمعاإهم تسالط وجلودهم"
ولهم مطارق وسٌاط من الحدٌد  [، أي:"ٕٔلوله تعالى:}َولَُهْم َممَاِمُع ِمْن َحِدٌٍد{ ]الحج :  

 .(5)وٌدفعون"ٌضربون بها 
لال ٌحٌى: " ٌعنً: من نار، ٌممع رأسه بالمممعة، فٌحترق رأسه، فٌصب فً الحمٌم  

 .(ٓٔ)حتى ٌبلػ جوفه"
 .(ٔٔ)عن الضحان لوله: "}ولهم ممامع{، لال: مطارق" 
 .(ٕٔ)ٌضربون بها فٌمع كل عضو على حٌاله" لال ابن عباس:" 

سمط كل عضو علً حٌاله ٌدعون ثم ٌضربون بممامع من حدٌد فٌ لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖٔ)بالوٌل والثبور"

لو إن مممعا من حدٌد وضع فً »عن أبً سعٌد الخدري، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  
األرض فاجتمع الثمبلن، ما ألموه من األرض، ولو ضرب الجبل بمممع من حدٌد لتفتت ثم عاد 

 .(ٗٔ)«كما كان
الممدس :" لرأ هذه اآلٌة: }علٌها تسعة عشر{ ]المدثر:  أبا العوام، سادن بٌتروي أن  

[ فمال للموم: ما تمولون تسعة عشر ملكا أو تسعة عشر ألؾ ملن؟ فمالوا: هللا أعلم، فمال: هم ٖٓ
تسعة عشر ملكا، بٌد كل ملن مرزبة من حدٌد لها شعبتان، فٌضرب بها الضربة فتهوي بها 

 .(٘ٔ)"سبعون ألفا، أي من أهل النار

                                                             

 .ٖٓٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .1ٕٕٗ-1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٔٗ/1:ص(1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٕ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٓٔ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٕ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٕٗ-1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٔٗ/1(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٕ5ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 . ٖٓٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:(٘ٔ)
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كلما  [، أي:"ٕٕله تعالى:}كُلََّما أََراُدوا أَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َؼّمٍ أُِعٌُدوا فٌَِها{ ]الحج : لو 
 .(ٔ)أراد اهل النار الخروج من النار من شدة ؼمها ردوا إلى أماكنهم فٌها"

من لال: الحسن: "ترفعهم بلهبها، فإذا كانوا فً أعبلها لمعتهم المبلبكة بممامع من حدٌد  
 .(ٕ)نار، فٌهوون فٌها سبعٌن خرٌفا"

عن الفضٌل بن عٌاش فً اآلٌة، لال: "وهللا ما طمعوا فً الخروج، ألن األرجل ممٌدة  
 .(ٖ)واألٌدي موثمة، ولكن ٌرفعهم لهبها وتردهم ممامعها"

عن سلمان، لال: "النار سوداء مظلمة ال ٌضٌا لهبها وال جمرها، ثم لرأ :}كلما أرادوا  
 .(ٗ)وا منها من ؼم أعٌدوا فٌها{"إن ٌخرج
عن أبً جعفر المارئ، أنه لرأ هذه اآلٌة: }كلما أرادوا إن ٌخرجوا منها من ؼم{، فبكى  

 .(٘)ولال: أخبرنً زٌد بن أسلم فً هذه اآلٌة إن أهل النار فً النار ال ٌتنفسون"
هم: ذولوا عذاب النار ولٌل ل [، أي:"ٕٕلوله تعالى:}َوذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك{ ]الحج :  
 .(ٙ)المحرق"

 
 المرآن

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ٌَُحلَّْوَن فِ  َ ٌُْدِخُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ٌَها ِمْن }إِنَّ َّللاَّ
 [ٖٕ({ ]الحج : ٖٕأََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْإلًُإا َوِلبَاسُُهْم فٌَِها َحِرٌٌر )

 التفسٌر:
إن هللا تعالى ٌدخل أهل اإلٌمان والعمل الصالح جنات نعٌمها دابم، تجري ِمن تحت لصورها 
وأشجارها األنهار، ٌَُزٌَّنون فٌها بؤساور الذهب وباللإلإ، ولباسهم المعتاد فً الجنة الحرٌر 

 رجاال ونساًء.

َ ٌُْدِخُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعمِ   اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ لُوا الصَّ
[، أي:" إن هللا تعالى ٌدخل أهل اإلٌمان والعمل الصالح جنات نعٌمها دابم، تجري ٖٕ]الحج : 

 .(2)ِمن تحت لصورها وأشجارها األنهار"
م هللا به من لال الطبري:ٌمول:" وأما الذٌن آمنوا باهلل ورسوله فؤطاعوهما بما أمره 

 .(1)صالح األعمال، فإن هللا ٌدخلهم جنات عدن تجري من تحتها األنهار"
[، أي:" ٌَُزٌَّنون فٌها ٖٕلوله تعالى:}ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْإلًُإا{ ]الحج :  

 .(5)بؤساور الذهب وباللإلإ"
 .(ٓٔ)لإلإا"لال الطبري:" فٌحلٌهم فٌها من أساور من ذهب و 
لٌس من أهل الجنة أحد إال وفً ٌده ثبلثة أسورة: سوار من  لال سعٌد بن المسٌب:" 

 .(ٔٔ)ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لإلإ"
لو أن رجبل من أهل الجنة بدا إسواره لؽلب »ابن لهٌعة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: عن  

 .(ٕٔ) «على ضوء الشمس

                                                             

 .ٕٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٖٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٖٖٓٔتم)أخرجه ابن ابً حا (ٗ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٔٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
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رواٌة أبى بكر }ولإلإا{، نصبا، وكان عاصم فى رواٌة ٌحٌى عن  لرأ نافع وعاصم فى 
أبى بكر ٌهمز الواو الثانٌة وال ٌهمز األولى، والمعلى عن أبى بكر عن عاصم ٌهمز األولى وال 
ٌهمز الثانٌة ضد رواٌة ٌحٌى عن أبى بكر، وحفص عن عاصم }ولإلإا{ ٌهمزهما، والمفضل 

 .(ٔ)، خفضا وٌهمزونهما«ولإلإ»رأ البالون:خفضا وٌهمزهما، ول« ولإلإ»عن عاصم 
[، أي:" ولباسهم المعتاد فً الجنة ٖٕلوله تعالى:}َوِلبَاسُُهْم فٌَِها َحِرٌٌر{ ]الحج :  
 .(ٕ)الحرٌر"
 .(ٖ)لال الطبري:" ٌمول: ولبوسهم التً تلً أبشارهم فٌها ثٌاب حرٌر" 
 .(ٗ)تبرق"مما ٌلً الجسد الحرٌر وأعبله السندس واإلس لال مماتل:" 
فً ممابلة ثٌاب أهل النار التً فصلت لهم ، لباس هإالء من الحرٌر ،  لال ابن كثٌر:" 

ٍة َوَسمَاهُْم  ٌَاُب سُْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ إستبرله وسُْنُدسه ، كما لال:}َعاِلٌَُهْم ثِ
[ ،  ٕٕ،  َٕٔكاَن لَكُْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعٌُُكْم َمْشكُوًرا { ] اإلنسان : َربُُّهْم َشَراًبا َطُهوًرا. إِنَّ َهذَا 

ال تلبسوا الحرٌر وال الدٌباج فً الدنٌا ، فإنه من لبسه فً الدنٌا لم ٌلبسه فً »وفً الصحٌح : 
 .(ٙ)"(٘)«اآلخرة

دنٌا لم ٌلبسه فً من لبس الحرٌر فً ال»عن ابن الزبٌر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
، لال ابن الزبٌر من لبل نفسه: ومن لم ٌلبسه فً اآلخرة لم ٌدخل الجنة، ألن هللا تعالً «اآلخرة

 .(2)لال: }ولباسهم فٌها حرٌر{"
 

 المرآن
 [ٕٗ({ ]الحج : ٕٗ}َوهُُدوا إِلَى الطٌَِِّّب ِمَن اْلمَْوِل َوهُُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِمٌِد )

 التفسٌر:

م هللا فً الدنٌا إلى طٌب المول: من كلمة التوحٌد وَحْمد هللا والثناء علٌه، وفً اآلخرة لمد هداه
 إلى حمده على حسن العالبة، كما هداهم من لبل إلى طرٌك اإلسبلم المحمود الموصل إلى الجنة.

لكبلم الطٌب [، أي:" أرشدوا إلى إٗلوله تعالى:}َوهُُدوا إِلَى الطٌَِِّّب ِمَن اْلمَْوِل{ ]الحج :  
 .(1)والمول النافع"

 .(5)لال الطبري: ٌمول: " وهداهم ربهم فً الدنٌا إلى شهادة أن ال إله إال هللا" 
 .(ٓٔ)}وهدوا إلى الطٌب من المول{، لال: ألهموا"عن ابن عباس:" 
 [، وجوه:ٕٗلوله تعالى:}َوهُُدوا إِلَى الطٌَِِّّب ِمَن اْلمَْوِل{ ]الحج : وفً  

، وال حول واللوة إال باهلل. وهو لول ابن  ال إله  إال هللا، وهللا أكبر، والحمد هلل أحدها :أنه:
 .(ٔٔ)زٌد

هدوا إلى الكبلم الطٌب: ال إله  إال هللا، وهللا أكبر، والحمد هلل; لال هللا:  لال ابن زٌد:" 
 .(ٕٔ)}إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب والعمل الصالح ٌرفعه{"

                                                             

 .ٖ٘٘-ٖٗ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .ٖٖٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .( من حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه2ٕٙٓ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٙٗ٘الحدٌث فً صحٌح البخاري برلم )(٘)
 .1ٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٕٗ/1(:ص1ٖٖٖٔبً حاتم)اخرجه ابن ا (2)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
وال  . وفٌه بدون"5٘٘-5ٗ٘/1ٔ، وتفسٌر الطبري:1ٖٕٗ/1(:ص1٘2ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)

 حول وال لوة إال باهلل".
 .5٘٘-5ٗ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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ٌب من المول{ فً الخصومة، إذ لالوا: هللا موالنا وال مولى لكم. }هدوا إلى الطالثانً : أنهم 
 .(ٔ)وهذا لول أبً العالٌة

 .(ٖ)، والكلبً(ٕ)شهادة أن ال إله إال هللا. لاله ابن عباسالثالث: أنه 
}َكِلَمةً  ٌعنً: التوحٌد وهو لول ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له، كموله: لال مماتل:" 

 .(ٗ)[، ٌعنى: التوحٌد"ٕٗم : َطٌِّبَة{ ]إبراهٌ
 .(٘). لاله إسماعٌل بن ابً خالداإلخبلصالرابع: معناه: هدوا إلى 

 .(ٙ)الخامس: أنه اإِلٌمان ، وهو لول الحسن
 .(2)السادس :أنه المرآن ، وهو لول لطرب

 .(1)السابع : أنه األمر بالمعروؾ. ذكره الماوردي
 .(5)علٌه الخالك. افاده الماوردي الثامن: أنه ما شكره علٌه المخلولون وأثاب

 .(ٓٔ). حكاه النحاسالبشارات الحسنةالتاسع: أنه 
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزن{ ]فاطر : العاشر:   .(ٔٔ)حكاه النحاس [.ٖٗأنه لوله أهل الجنة: }اْلَحْمُد َّلِلَّ

 .(ٕٔ)نًالمول الذي ٌثنى به الخلك، وٌثٌب علٌه الخالك. حكاه السمعاالحادي عشر: 
 .(ٖٔ)أن معناه على العموم. حكاه النحاسالثانٌة عشر: 

فهدوا إلى المكان الذي ٌسمعون فٌه الكبلم الطٌب، } َوٌُلَمَّْوَن فٌَِها  أي:"لال ابن كثٌر:  
[، ال كما ٌهان أهل النار بالكبلم الذي ٌَُرّوعون به وٌمرعون به ،  2٘تَِحٌَّةً َوَسبلًما { ] الفرلان : 

 .(ٗٔ)": } َوذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك { ٌمال لهم
[، أي:" وأرشدوا إلى الطرٌك ٕٗلوله تعالى:}َوهُُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِمٌِد{ ]الحج :  
 .(٘ٔ)الحمٌد"

لال الطبري: ٌمول: " وهداهم ربهم فً الدنٌا إلى طرٌك الرب الحمٌد، وطرٌمه: دٌنه  

 .(ٙٔ)لكوه"دٌن اإلسبلم الذي شرعه لخلمه وأمرهم أن ٌس
لوله: }وهدوا{، ٌعنً: فً الدنٌا، }إلى صراط الحمٌد{، وهو هللا، وهو  لال بحبى:" 

[ أي: إلى الجنة: }صراط هللا{]الشورى: ٕ٘كموله: }وإنن لتهدي إلى صراط مستمٌم{ ]الشورى: 
 .(2ٔ)[ طرٌك هللا الذي هدى له عباده المإمنٌن إلى الجنة"ٖ٘

 [، وجوه:ٕٗى ِصَراِط اْلَحِمٌِد{ ]الحج : لوله تعالى:}َوهُُدوا إِلَ وفً  
 .(1ٔ)أحدها : اإِلسبلم ، لاله إسماعٌل بن ابً خالد 

 .(ٔ)ٌعنى: دٌن اإلسبلم }الحمٌد{عند خلمه، ٌحمده أولٌاإه" لال مماتل:" 
                                                             

 .1ٖٕٗ/1(:ص1ٖٖ٘ٔن ابً حاتم)انظر: تفسٌر اب (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٖحكاه عنه السمعانً فً التفسٌر: (ٕ)
 .٘ٔ/ٗ، والنكت والعٌون:ٖٔٙ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٖٕٗ/1(:ص1ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .٘ٔ/ٗ، والنكت والعٌون:ٖٔٙ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .٘ٙ/ٖانظر: إعراب المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٙ/ٖانظر: إعراب المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .٘ٙ/ٖانظر: إعراب المرآن: (ٖٔ)
 .1ٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٗٓٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (٘ٔ)
 .5ٗ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2ٔ)
 .1ٖٕٗ/1(:ص1ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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 .(ٕ)أي: صراط هللا، وصراط هللا هو اإلسبلم" لال السمعانً:" 
 .(ٖ) انًإلى المنازل الرفٌعة. حكاه السمعالثانً: 
 .(ٗ)أنه ما حمدت عوالبه وأمنت مؽبته. أفاده الماورديالثالث: 
أي : إلى المكان الذي ٌحمدون فٌه ربهم، على ما أحسن إلٌهم وأنعم به  لال ابن كثٌر: 

إنهم ٌلهمون التسبٌح والتحمٌد ، كما ٌلهمون »وأسداه إلٌهم ، كما جاء فً الصحٌح : 
 .(ٙ)"(٘)«النَّفَسَ 

 [:ٕٗ-5ٔت:]فوابد اآلٌا
إثبات حمٌمة هً أن المإمن خصم الكافر والكافر خصم المإمن فً كل زمان ومكان حٌث  -ٔ

إن اآلٌة نزلت فً علً وحمزة وعبٌدة بن الحارث هذا الخصم المإمن، وعتبة بن ربٌعة وشٌبة 
هللا  بن ربٌعة والولٌد بن عتبة وهذا الخصم الكافر وذلن أنهم تماتلوا ٌوم بدر بالمبارزة ونصر

 الخصم المإمن على الكافر.
 بٌان جزاء كل من الكافرٌن والمإمنٌن فً الدار اآلخرة. -ٕ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر أحوال اآلخرة وما للناس فٌها. -ٖ
 بٌان الطٌب من المول وهو كلمة التوحٌد وذكر هللا تعالى. -ٗ
 .بٌان صراط الحمٌد وهو اإلسبلم جعلنا هللا من أهله -٘
 

 المرآن
ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواًء الْ  عَاِكُف }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 [ٕ٘({ ]الحج : ٕ٘فٌِِه َواْلبَاِد َوَمْن ٌُِرْد فٌِِه بِِإْلَحاٍد بِظُْلٍم نُِذْلهُ ِمْن َعذَاٍب أَِلٌٍم )
 ر:التفسٌ

إن الذٌن كفروا باهلل، وكذبوا بما جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وٌمنعون ؼٌرهم من الدخول فً دٌن هللا، 
عن المسجد الحرام، الذي جعلناه لجمٌع « الحدٌبٌة»وٌصدون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن فً عام 

ٌَْل المإمنٌن، سواء الممٌم فٌه والمادم إلٌه، لهم عذاب  ألٌم موجع، ومن ٌرد فً المسجد الحرام الم
 عن الحك ظلًما فٌَْعِص هللا فٌه، نُِذْله ِمن عذاب ألٌم موجع.

ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]الحج :   [، ٕ٘لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
له وأنكروا ما جاءهم به من عند ربهم، وٌمنعون أي:" إن الذٌن جحدوا توحٌد هللا وكذبوا رسو

 .(2)الناس أن ٌدخلوا فى دٌن هللا، وٌصدون عن الدخول فى المسجد الحرام"
إن الذٌن جحدوا توحٌد هللا، وكذبوا رسله وأنكروا ما جاءهم به من  لال الطبري: ٌمول:"

 .(1)لحرام"عند ربهم، وٌمنعون الناس عن دٌن هللا أن ٌدخلوا فٌه، وعن المسجد ا
لفظ مستمبل عطؾ به على لفظ الماضً، ألن معنى «: ٌصدون:»لفظ  لال الزجاج:"

 .(5)الذٌن كفروا الذٌن هم كافرون، فكؤنه لال إن الكافرٌن والصادٌن"

                                                                                                                                                                              

 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
، ٖ٘ٔ( ، وعبد بن حمٌد )ص 1ٔٔٗٔ، رلم 5ٖٗ/ٖ( ، وأحمد )22ٙٔ، رلم ٕٙٗأخرجه الطٌالسى )ص (٘)

، ٕٙٗ/ٙٔ( ، وابن حبان )2ٗٔٗ، رلم ٖٕٙ/ٗ( ، وأبو داود )1ٖٕ٘، رلم 1ٕٓٔ/ٗ( ، ومسلم )ٖٓٓٔرلم 
 ( . 5ٔٓٔ، رلم ٗٔٔ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: الطبرانى فى الشامٌٌن )2ٖٗ٘رلم 

 .شربون".وللحدٌث أطراؾ أخرى منها: "ٌؤكل أهل الجنة فٌها وٌ
 .1ٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (2)
 .5٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٓٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
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لال المشٌري:" الصد عن المسجد الحرام بإخافة السبل، وبؽصب المال الذي لو بمً فى 
 .(ٔ)م"ٌد صاحبه لوصل به إلى المسجد الحرا

 .(ٕ)[، أي:" الذي جعلناه لجمٌع المإمنٌن"ٕ٘لوله تعالى:}الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس{ ]الحج :  
الذي جعله هللا للناس الذٌن آمنوا به كافة لم ٌخصص منها بعضا  لال الطبري: ٌمول:"

 .(ٖ)دون بعض"
 .(ٗ)أي: جعلناه للناس لبلة لصبلتهم، ومنسكا لحجهم" لال السمعانً:" 

لال المفسرون: }جعلناه للناس{: خلمناه وبنٌناه للناس كلهم، لم نخص به  لال الواحدي:"
 .(٘)منهم بعضا دون بعض"

[، أي:" سواء الممٌم فٌه والمادم ٕ٘لوله تعالى:}َسَواًء اْلعَاِكُؾ فٌِِه َواْلبَاِد{ ]الحج : 
 .(ٙ)إلٌه"

رمة المسجد الحرام، ولضاء ٌمول: معتدل فً الواجب علٌه من تعظٌم ح لال الطبري:"
نسكه به، والنزول فٌه حٌث شاء العاكؾ فٌه، وهو الممٌم به; والباد: وهو المنتاب إلٌه من 

 .(2)ؼٌره"
}العاكؾ فٌه{، ٌعنً: الممٌم فً الحرم وهم أهل مكة، }والباد{، ٌعنً: من  لال مماتل:"

 .(1)دخل مكة من ؼٌر أهلها"
لنازع إلٌه من ؼربة، من لولهم: بدا الموم إذا خرجوا ا«: البادي»معنى:  لال الواحدي:"

 .(5)من الحضر إلى الصحراء"
 [، وجهان:ٕ٘لوله تعالى:}َسَواًء اْلعَاِكُؾ فٌِِه َواْلبَاِد{ ]الحج : وفً 

أحدهما : أنهم سواء فً دوره ومنازله، ولٌس العاكؾ الممٌم أولى بها من البادي المسافر، وهذا 
، وهو لول َمْن منع (ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، وابن سابط(ٕٔ)، وأبو صالح(ٔٔ)ة، ولتاد(ٓٔ)لول مجاهد

 .(ٙٔ)، وبه لال الزجاج(٘ٔ)مكة كؤبً حنٌفة
أنه ٌستوي فً سكنى مكة: الممٌم بها والنازح إلٌها من أي: بلد  لال الزجاج: أي:" 

 .(2ٔ)كان"
دهما بؤحك بالمنزل وإنما ٌستوٌان فً سكنى مكة والنزول بها، فلٌس أح لال الواحدي:"

 .(1ٔ)ٌكون فٌه من اآلخر، ؼٌر أن ال ٌخرج أحد من بٌته"
 .(5ٔ)ٌمول: ٌنزل أهل مكة وؼٌرهم فً المسجد الحرام" ولال ابن عباس:"

                                                             

 .2ٖ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔ)
 .٘ٓٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .5٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .ٖٖ٘ر:التفسٌر المٌس (ٙ)
 .5٘٘/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (5)
 .5ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٙ٘/1ٔانظر: الطبري: (ٔٔ)
 .5ٙ٘/1ٔانظر:الطبري:(ٕٔ)
 .5ٙ٘-5٘٘/1ٔانظر:الطبري:(ٖٔ)
 .5ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٙٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 . ٕٔٗ/ٖانظر: معانً المرآن:(ٙٔ)
 .ٕٔٗ/ٖمعانً المرىن: (2ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1ٔ)
 .5ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5ٔ)
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 .(ٔ)سواء فٌه أهله وؼٌر أهله" لال لتادة:"
 .(ٕ)لال مجاهد:" أهل مكة وؼٌرهم فً المنازل سواء" 
 .(ٖ)باد: المنتاب فً المنزل سواء"العاكؾ: أهله، وال لال أبو صالح:" 
 .(ٗ)العاكؾ فٌه: الممٌم بمكة; والباد: الذي ٌؤتٌه هم فٌه سواء فً البٌوت" لال ابن زٌد:" 
كان الحجاج إذا لدموا مكة لم ٌكن أحد من أهل مكة بؤحك بمنزله منهم،  لال ابن سابط:" 

سرق من ناحٌته، فاصطنع رجل وكان الرجل إذا وجد سعة نزل. ففشا فٌهم السرق، وكل إنسان ٌ
بابا، فؤرسل إلٌه عمر: أتخذت بابا من حجاج بٌت هللا؟ فمال: ال إنما جعلته لٌحرز متاعهم، وهو 
لوله: }سواء العاكؾ فٌه والباد{، لال: الباد فٌه كالممٌم، لٌس أحد أحك بمنزله من أحد إال أن 

 .(٘)ٌكون أحد سبك إلى منزل"
سعٌد بن جبٌر: أعتكؾ بمكة، لال: أنت عاكؾ. ولرأ: عن أبً حصٌن، لال: "للت ل 

  .(ٙ)}سواء العاكؾ فٌه والباد{"
لال السمعانً:وعلى هذا المول: " أن المراد من اآلٌة جمٌع الحرم، ومعنى التسوٌة: أن 
الممٌم بمكة والجابً من مكة سواء فً النزول، فكل من وجد مكانا فارؼا ٌنزل، إال أنه ال ٌزعج 

 أحدا.
ٌنهى الناس أن ٌؽلموا أبوابهم فً زمان الموسم، وفً  -رضً هللا عنه  -عمر  وكان

رواٌة: منعهم أن ٌتخذوا األبواب فاتخذ رجل بابا فضربه بالدرة، وفً الخبر: أن دور مكة كانت 
تدعى السوابب، من شاء سكن، ومن استؽنى أسكن، وعلى هذا المول ال ٌجوز بٌع دور مكة 

 .(2)وإجارتها"
واحدي:" ومن مذهب هإالء أن شراء دور مكة وبٌعها حرام بالمسجد الحرام على لال ال

 .(1)["ٔلولهم الحرم كله، كموله: }أسرى بعبده لٌبل من المسجد الحرام{ ]اإلسراء: 

الثانً : أنهما سواء فً أن من دخله كان آمناً، وأنه ال ٌمتل بها صٌداً وال ٌعضد بها شجراً. وهذا 
 .(ٕٔ)، وبه لال الطبري(ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)، والحسن(5)لول مجاهد اٌضا

سواء العاكؾ فٌه{، لال: الساكن، }والباد{، الجانب سواء حك هللا عن مجاهد، لوله :"} 
 .(ٖٔ)علٌهما فٌه"

عٌن المسجد الذي ٌصلى «: المسجد الحرام»لال الواحدي:وعلى هذا المول" المراد بـ
تواء العاكؾ والبادي فٌه استواإهما فً تفضٌله، فٌه، وظاهر المرآن ٌدل على هذا، والمراد باس

                                                             

 .5ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .5ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٙ٘-5٘٘/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .5ٙ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕ٘ٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .52٘-5ٙ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٙ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 .52٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٙ٘/1ٔانظر" تفسٌر الطبري: (ٕٔ)

كفر به من أراد من المإمنٌن لضاء نسكه فً  ألن هللا تعالى ذكره، ذكر فً أول اآلٌة صد من لال الطبري:"
الحرم عن المسجد الحرام، فمال: }إن الذٌن كفروا وٌصدون عن سبٌل هللا والمسجد الحرام{ ثم ذكر جل ثناإه 
صفة المسجد الحرام، فمال: }الذي جعلناه للناس{ فؤخبر جل ثناإه أنه جعله للناس كلهم، فالكافرون به ٌمنعون 

منٌن به عنه، ثم لال: }سواء العاكؾ فٌه والباد{، فكان معلوما أن خبره عن استواء العاكؾ فٌه من أراده من المإ
والباد، إنما هو فً المعنى الذي ابتدأ هللا الخبر عن الكفار أنهم صدوا عنه المإمنٌن به، وذلن ال شن طوافهم 

 ولضاء مناسكهم به والممام، ال الخبر عن ملكهم إٌاه وؼٌر ملكهم".
 .52٘/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
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وتعظٌم حرمته، وإلامة المناسن به... وكان المشركون ٌمنعون المسلمٌن عن الصبلة فً المسجد 
 .(ٔ)الحرام والطواؾ به، وٌدعون أنهم أربابه ووالته"

[، أي:" ومن ٌرد ِٕ٘لٌٍم{ ]الحج : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِرْد فٌِِه بِإِْلَحاٍد بِظُْلٍم نُِذْلهُ ِمْن َعذَاٍب أَ 
ٌَْل عن الحك ظلًما فٌَْعِص هللا فٌه، نُِذْله ِمن عذاب ألٌم موجع"  .(ٕ)فً المسجد الحرام الم

فٌه: الشرن باهلل، ولٌل: كل ظالم فٌه ملحد، وجاء عن « اإللحاد»لٌل:  لال الزجاج: " 
 .(ٖ)اللؽة: العدول عن المصد"فً « اإللحاد»عمر أن احتكار الطعام بمكة إلحاد.. ومعنى 

كما تزاد فً لوله: }تنبت بالدهن{ « الباء»لال األخفش:" معناه: ومن ٌرد إلحادا. وزاد  
 :(ٗ)ولال الشاعر

 .(٘)ألٌس أمٌري فً األمور بؤنتما  ...  بمالستما أهل الخٌانة والؽدر"
 ، هاهنا، على ثبلثة وجوه:«اإللحاد»واختلفوا فً معنى  

، وٌحً (5)، ومماتل(1)، وعطاء(2)، ولتادة(ٙ)الشرن وعبادة ؼٌر هللا. هذا لول مجاهداحدها: أنه 
 .(ٓٔ)بن سبلم
 .(ٔٔ)هو الشرن من أشرن فً بٌت هللا عذبه هللا" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)اإللحاد، المٌل عن عبادة هللا إلى الشرن" ولال الكلبً:" 

 اٌضا. (ٖٔ)الثانً: انه العمل السًء. لاله مجاهد
 .(ٗٔ)ث: أنه كل شًء منهً. حكاه الواحديالثال

 فوابد اآلٌة:
 التندٌد بالكفر والصدَّ عن سبٌل هللا والمسجد الحرام والظلم فٌه والوعٌد الشدٌد لفاعل ذلن. -ٔ
مكة بلد هللا وحرمه من حك كل مسلم أن ٌمٌم بها للتعبد والتنسن ما لم ٌظلم وٌنتهن حرمة  -ٕ

 الشرن والظلم والضبلل. الحرم بالذنوب والمعاصً، وخاصة

 عظٌم شؤن الحرم حٌث ٌإاخذ فٌه على مجرد العزم على الفعل ولو لم ٌفعل. -ٖ
 

 المرآن
ًَ ِللطَّائِِفٌَن َواْلمَائِ  ٌْتِ ْر بَ ٌْئًا َوَطّهِ ٌِْت أَْن اَل تُْشِرْن بًِ َش ْبَراِهٌَم َمَكاَن الْبَ أْنَا إِلِ كَِّع }َوإِْذ بَوَّ ِمٌَن َوالرُّ

 [ٕٙ({ ]الحج : ٕٙ) السُُّجودِ 
 التفسٌر:

                                                             

 .ٕ٘ٙ/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٖمعانً المرىن: (ٖ)
على أنه من  ٕٕٗ/ ٔ، والمماصد النحوٌة ٖٗٗ، وشرح شواهده للسٌوطً ٖٙٓ/ ٔورد الشاهد فً المؽنً (ٗ)

 .«بما»بدل « فما»شواهد ابن أم لاسم، ولٌّد بلفظ 
 .ٖ٘٘/ٔ، واللباب:ٕٗٔ/ٔ، والدر المصون:ٓٔٔ/ٔحر المحٌط:والبٌت ؼٌر منسوب فً ب

 .ٔ٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .ٓٓٗ/ٕ(:ص5ٓ5ٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق ) (2)
 .ٕٖٙ/ٔأخرجه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: انظر: (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٕ(:ص5ٓ5ٔأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .25ٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٗٔ)
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مكان البٌت، وهٌَّؤناه له ولد كان ؼٌر معروؾ،  -علٌه السبلم-إذ بٌََّنا إلبراهٌم  -أٌها النبً-واذكر 
وأمرناه ببنابه على تموى من هللا وتوحٌده وتطهٌره من الكفر والبدع والنجاسات; لٌكون رحاًبا 

 للطابفٌن به، والمابمٌن المصلٌن عنده.
ٌِْت{ ]الحج : لوله   ْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلبَ أْنَا إِلِ حٌن  -أٌها النبً-[، أي:" واذكر ٕٙتعالى:}َوإِْذ َبوَّ

 .(ٔ)أرشدنا إبراهٌم وألهمناه مكان البٌت"
 .(ٕ)أي: جعلنا له بٌتا" لال ابن لتٌبة:" 
ً هذا فٌه تمرٌع وتوبٌخ لمن عبد ؼٌر هللا ، وأشرن به من لرٌش ، ف لال ابن كثٌر:" 

البمعة التً أسّسْت من أول ٌوم على توحٌد هللا وعبادته وحده ال شرٌن له ، فذكر تعالى أنه بَوأ 
 إبراهٌم مكاَن البٌت ، أي : أرشده إلٌه ، وسلمه له ، وأذن له فً بنابه.

واستدل به كثٌر ممن لال : إن إبراهٌم ، علٌه السبلم ، هو أول من بنى البٌت العتٌك ، 
بله ، كما ثبت فً الصحٌح عن أبً ذر للت : ٌا رسول هللا ، أي مسجد ُوضَع أول وأنه لم ٌبن ل

؟ لال : "المسجد الحرام". للت : ثم أي ؟ لال : "بٌت الممدس". للت كم بٌنهما ؟ لال : "أربعون 
 .(ٖ)سنة"

ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببَكَّةَ ُمبَا َل بَ َرًكا َوهًُدى ِلْلَعالَِمٌَن. فٌِِه ولد لال هللا تعالى : } إِنَّ أَوَّ
ٌِّنَاٌت َممَاُم إِْبَراِهٌم { اآلٌة ] آل عمران :  [ ، ولال تعالى : } َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهٌَم  52،  5ٙآٌَاٌت بَ

كَِّع السُُّجوِد { ] البمرة ًَ ِللطَّابِِفٌَن َواْلعَاِكِفٌَن َوالرُّ تِ ٌْ َرا بَ  .(ٗ)[" ٕ٘ٔ:  َوإِْسَماِعٌَل أَْن َطّهِ
ٌْبًا{ ]الحج :   [، أي:" أمرناه ببناء البٌت العتٌك خالصاً ٕٙلوله تعالى:}أَْن اَل تُْشِرْن بًِ َش

 .(٘)هلل"
 .(ٙ)أي : اْبنه على اسمً وحدي" لال ابن كثٌر:" 
كَِّع السُُّجوِد{ ]الح  ًَ ِللطَّابِِفٌَن َواْلمَابِِمٌَن َوالرُّ ٌْتِ ْر َب [، أي:" طهر ٕٙج : لوله تعالى:}َوَطّهِ

 .(2)بٌتً من األوثان واأللذار لمن ٌعبد هللا فٌه بالطواؾ والصبلة"
 أي: اجعله خالصا لهإالء الذٌن ٌعبدون هللا وحده ال شرٌن له.لال ابن كثٌر:" 

فالطابؾ به معروؾ ، وهو أخص العبادات عند البٌت ، فإنه ال ٌفعل ببمعة من األرض سواها ، 
كَّعِ السُُّجوِد { فمرن الطواؾ بالصبلة ; ألنهما  } َواْلمَابِِمٌنَ  { أي : فً الصبلة ; ولهذا لال : } َوالرُّ

ال ٌشرعان إال مختصٌن بالبٌت ، فالطواؾ عنده ، والصبلة إلٌه فً ؼالب األحوال ، إال ما 
 .(1)استثنً من الصبلة عند اشتباه المبلة وفً الحرب ، وفً النافلة فً السفر ، وهللا أعلم"

ٌعنً طهر بٌتً من األوثان لعبادي الطاهرة للوبهم من الشن  لال سهل بن عبدهللا:" 
والرٌب والمسوة، فكما أمر هللا بتطهٌر بٌته من األصنام، فكذلن أمر بتطهٌر بٌته الذي أودعه 
سر اإلٌمان ونور المعرفة، وهو للب المإمن، أمر هللا تعالى المإمن بتطهٌره عن الؽل والؽش 

ل إلى الشهوات والؽفلة للطابفٌن فٌه زوابد التوفٌك والمابمٌن بؤنوار اإلٌمان، والركع والمٌ
السجود، الخوؾ والرجاء، فإن الملب إذا لم ٌسكن خرب، وإذا سكنه ؼٌر مالكه خرب، فإذا 
أردتم أن تعمروا للوبكم فبل تدعوا فٌها ؼٌر هللا، وإذا أردتم أن تعمروا ألسنتكم فبل تدعوا فٌها 

 .(5)ر الصدق، وإذا أردتم أن تعمروا جوارحكم فبل تدعوا فٌها شٌبا إال بالسنة"ؼٌ
 

                                                             

 .]بتصرؾ[ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .(ٕٓ٘وصحٌح مسلم برلم )( ٖٖٙٙصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٙٓٔتفسٌر التستري: (5)
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 المرآن
ْن فًِ النَّاِس بِاْلَحّجِ ٌَؤْتُوَن ِرَجااًل َوَعلَى كُّلِ َضاِمٍر ٌَؤْتٌَِن ِمْن كُّلِ فَّجٍ َعِمٌٍك ) ( ِلٌَْشَهُدوا 6ٕ}َوأَذِّ

ِ فِ  ً أٌََّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزلَُهْم ِمْن بَِهٌَمِة اْْلَْنعَاِم فَكُلُوا ِمْنَها َمنَافَِع لَُهْم َوٌَْذكُُروا اْسَم َّللاَّ
 [6ٕ - 6ٕ({ ]الحج : 6َٕوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِمٌَر )

 التفسٌر:
الناس بوجوب الحج علٌهم ٌؤتون على مختلؾ أحوالهم مشاةً وركباًنا على كل  -ٌا إبراهٌم-وأعِلْم 

ٌْر واألعمال ال من الُهزال( ، ٌؤتٌن من كل طرٌك ضامر من  اإلبل، وهو: )الخفٌؾ اللحم من السَّ
بعٌد; لٌحضروا منافع لهم من: مؽفرة ذنوبهم، وثواب أداء نسكهم وطاعتهم، وتَكسُّبِهم فً 
 تجاراتهم، وؼٌر ذلن; ولٌذكروا اسم هللا على ذَْبح ما ٌتمربون به من اإلبل والبمر والؽنم فً أٌام

معٌَّنة هً: عاشر ذي الحجة وثبلثة أٌام بعده; شكًرا هلل على نعمه، وهم مؤمورون أن ٌؤكلوا ِمن 
 هذه الذبابح استحباًبا، وٌُطعموا منها الفمٌر الذي اشتد فمره.

 سبب النزول:
  [:2ٕ}ٌَؤْتُوَن ِرَجااًل َوَعلَى كُّلِ َضاِمر{ ]الحج :  سبب نزول لوله تعالى: -أوال:

ٌَؤْتُوَن ِرَجااًل َوَعلَى كُّلِ َضاِمر{لال مجاهد ، لال: (ٔ): كانوا ال ٌركبون، فؤنزل هللا: }
 .(ٕ)فؤمرهم بالزاد، ورخص لهم فً الركوب والمتجر"

  [:1ٕ}فَكُلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَاِبَس اْلفَِمٌر{ ]الحج :  سبب نزول لوله تعالى: -ثانٌا:
ؤكلون من ذبابح نسابكهم، فؤنزل هللا: فكلوا منها كان المشركون ال ٌ لال إبراهٌم:"

 .(ٖ)"وأطعموا البابس الفمٌر فرخص للمسلمٌن، فمن شاء أكل ومن شاء لم ٌؤكل
ْن فًِ النَّاِس بِاْلَحّجِ{ ]الحج :   [، أي:" وناِد فً الناس داعٌاً لهم لحج 2ٕلوله تعالى:}َوأَذِّ

 .(ٗ)بٌت هللا العتٌك"

دنا إلٌه أٌضا أن أعلم وناد فً الناس أن حجوا أٌها الناس بٌت عه لال الطبري:ٌمول: " 
 .(٘)"هللا الحرام
أي : ناد فً الناس داعٌا لهم إلى الحج إلى هذا البٌت الذي أمرنان  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ببنابه"
أهل المبلة، ألم تسمع أنه لال: }إن أول بٌت وضع «: الناس»لال ابن عباس:"ٌعنً بـ 

مكة مباركا{ ... ]إلى لوله: }ومن دخله كان آمنا{ [، ٌمول: ومن دخله من الناس للناس للذي ب
الذٌن أمر أن ٌإذن فٌهم، وكتب علٌهم الحج، فإنه آمن، فعظموا حرمات هللا تعالى، فإنها من 

 .(2)تموى الملوب"
شاة على [، أي:" ٌؤتون م2ٕلوله تعالى:}ٌَؤْتُوَن ِرَجااًل َوَعلَى ُكّلِ َضاِمٍر{ ]الحج :  

 .(1)ألدامهم أو ركبانا على جمل هزٌل لد أعبه وأنهكه بعد المسافة"
، مثل: صاحب وصحاب، }وعلى كل «راجل»أي: رجالة، جمع  لال ابن لتٌبة:" 

 .(5)ضامر{ أي: ركبانا على ضمر من طول السفر"
 ٌمول: فإن الناس ٌؤتون البٌت الذي تؤمرهم بحجه مشاة على أرجلهم، لال الطبري :" 

 .(ٔ)"وركبانا على كل ضامر، وهً اإلبل المهازٌل

                                                             

 .[2ٕ]الحج : (ٔ)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .15ٕٗ/1(:ص15ٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .٘ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٓٙ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (5)
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، -(ٖ)وفً روا[ة:" على أرجلهم"-، (ٕ)ابن عباس: لوله: "}ٌؤتون رجاال{، لال: مشاة"عن  
 .(ٗ)لوله: }وعلى كل ضامر{، لال: اإلبل"

لال ابن عباس:" ما آسى على شًء فاتنً إال أن ال أكون حججت ماشٌا، سمعت هللا  
 .(٘){"ٌمول: }ٌؤتون رجاال

 .(ٙ)لال مجاهد:" حج إبراهٌم وإسماعٌل ماشٌٌن" 
لد ٌَستدّل بهذه اآلٌة من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشٌا ، لمن لدر  لال ابن كثٌر:" 

علٌه ، أفضُل من الحج راكبا ; ألنه لدمهم فً الذكر ، فدل على االهتمام بهم ولوة هممهم وشدة 
الحج راكبا أفضل ; التداء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنه حج راكبا عزمهم ، والذي علٌه األكثرون أن 

 .(2)مع كمال لوته ، علٌه السبلم"
ٌَؤْتٌَِن ِمْن ُكّلِ فَّجٍ َعِمٌٍك{ ]الحج :   [، أي:" تؤتً اإِلبل الضامرة من كل 2ٕلوله تعالى:}

 .(1)طرٌك بعٌد"
 .(ٓٔ)عن لتادة مثله. وروي (5)ٌعنً: من مكان بعٌد" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)أي: بعٌد ؼامض" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٔ)"ٌمول: تؤتً هذه الضوامر من كل طرٌك ومكان ومسلن بعٌد لال الطبري :" 
}ُكّلِ فَّجٍ{، ٌعنً : طرٌك ، كما لال : } َوَجعَْلنَا فٌَِها فَِجاًجا سُبُبل { ] لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)أي : بعٌد" [، ولوله : } َعِمٌٍك { ٖٔاألنبٌاء : 
وهذه اآلٌة كموله تعالى إخبارا عن إبراهٌم ، حٌث لال فً دعابه : }  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْهْم { ] إبراهٌم :  [ فلٌس أحد من أهل اإلسبلم إال وهو ٌحن  2ٖفَاْجعَْل أَْفبَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي ِإلَ
 .(ٗٔ)لجهات واأللطار"إلى رإٌة الكعبة والطواؾ ، فالناس ٌمصدونها من سابر ا

تكرمة لها لمصدها الحج مع أربابها، كما « اإلبل»لال المرطبً:" ورد الضمٌر إلى  

 .(٘ٔ)[ فً خٌل الجهاد تكرمة لها حٌن سعت فً سبٌل هللا"ٔلال: }والعادٌات ضبحا{ ]العادٌات: 
، لال: لما فرغ إبراهٌم من بناء البٌت لٌل له: }أذن فً الناس بالحج{ لال ابن عباس:" 

رب وما ٌبلػ صوتً؟ لال: أذن وعلً الببلغ فنادى إبراهٌم: أٌها الناس كتب علٌكم الحج إلى 
لال: فسمعه ما بٌن السماء واألرض، أفبل ترى الناس ٌجٌبون من ألصى  -البٌت العتٌك فحجوا

 .(ٙٔ)األرض ٌلبون"

                                                                                                                                                                              

 .٘ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٓٙ-2ٓٙ/1ٔجه الطبري:اخر (٘)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٓٔ)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٗٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٖ/ٕٔتفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
 .٘ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
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لناس كتب علٌكم لام إبراهٌم خلٌل هللا على الحجر، فنادى: ٌا أٌها ا لال ابن عباس:" 
الحج، فؤسمع من فً أصبلب الرجال وأرحام النساء، فؤجابه من آمن من سبك فً علم هللا أن 

 .(ٔ)ٌحج إلى ٌوم المٌامة: لبٌن اللهم لبٌن"
لما فرغ إبراهٌم من بناء البٌت، أوحى هللا إلٌه، أن أذن فً الناس  لال سعٌد بن جبٌر:" 

ا أٌها الناس أن ربكم لد اتخذ بٌتا فحجوه، فلم ٌسمعه ٌومبذ بالحج، لال: فخرج فنادى فً الناس: ٌ
من إنس، وال جن، وال شجر، وال أكمة، وال تراب، وال جبل، وال ماء، وال شًء إال لال: لبٌن 

 .(ٕ)اللهم لبٌن"
لام إبراهٌم على ممامه، فمال: ٌا أٌها الناس أجٌبوا ربكم، فمالوا: لبٌن اللهم  لال مجاهد:" 

 .(ٖ)حج الٌوم فهو ممن أجاب إبراهٌم ٌومبذ"لبٌن، فمن 
لما فرغ إبراهٌم علٌه السبلم من بناء البٌت، لام على الممام، فنادى نداء  لال عكرمة:" 

سمعه أهل األرض: إن ربكم لد بنى لكم بٌتا فحجوه، لال داود: فؤرجو من حج الٌوم من إجابة 
 .(ٗ)إبراهٌم علٌه السبلم"

ٌلحضروا منافع لهم كثٌرة دٌنٌة  [، أي:"1ٕوا َمنَافَِع لَُهْم{ ]الحج : لوله تعالى:}ِلٌَْشَهدُ  
 .(٘)ودنٌوٌة"
 [، وجوه:1ٕوفً لوله تعالى:}ِلٌَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم{ ]الحج :  

 .(ٙ)أحدها : أنه شهود الموالؾ ولضاء المناسن
 .(1)، والضحان(2)الثانً : أنها المؽفرة لذنوبهم ، لاله دمحم بن علً

 .(5)الثالث : أنها التجارة فً الدنٌا واألجر فً اآلخرة ، وهذا لول مجاهد
 .(ٓٔ)التجارة، وما ٌرضً هللا من أمر الدنٌا واآلخرة" لال مجاهد:" 

 ، (ٖٔ)، وأبً رزٌن(ٕٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)التجارة ومنافع الدنٌا. لاله ابن عباسالرابع: أنها 

 .(ٗٔ)لال ابن عباس: "هً األسواق" 
وأولى األلوال بالصواب لول من لال: عنى بذلن: لٌشهدوا منافع لهم من  ل الطبري:"لا 

العمل الذي ٌرضً هللا والتجارة، وذلن أن هللا عم لهم منافع جمٌع ما ٌشهد له الموسم، وٌؤتً له 
مكة أٌام الموسم من منافع الدنٌا واآلخرة، ولم ٌخصص من ذلن شٌبا من منافعهم بخبر وال 

 .(٘ٔ)ن على العموم فً المنافع التً وصفت"عمل، فذل
إنما نكر المنافع ألنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دٌنٌة ودنٌوٌة ال توجد  لال الفخر:" 

 .(ٙٔ)فً ؼٌرها من العبادات"

                                                             

 .ٙٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٙٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .2ٓٙ-ٙٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٓٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٔ/ٗكت والعٌون:انظر: الن (1)
 .5ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٓٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
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ِ فًِ أٌََّاٍم َمْعلُوَماٍت{ ]الحج :   وٌذكروا عند ذبح  [، أي:"1ٕلوله تعالى:}َوٌَْذكُُروا اْسَم َّللاَّ
 .(ٔ)داٌا والضحاٌا اسم هللا فً أٌام النحر"اله

وكً ٌذكروا اسم هللا.. فً أٌام معلومات هن أٌام التشرٌك فً لول  "ٌمول:لال الطبري: 
بعض أهل التؤوٌل. وفً لول بعضهم أٌام العشر. وفً لول بعضهم: ٌوم النحر وأٌام 

 .(ٕ)التشرٌك"
 ستة ألوال: « األٌام المعلومات»وفً 
، (ٙ)وسعٌد بن جبٌر، (٘)، وبه لال الحسن(ٗ)ابن عباسو، (ٖ)ابن عمر لالهأٌام العشر، أحدها: أنها 

 .(ٔٔ)والشافعً ،(ٓٔ)، ولتادة(5)ومجاهد ،(1)، وعكرمة(2)وعطاء
 .(ٕٔ)هً عشر ذي الحجة آخرها ٌوم النحر" لال ابن عباس:" 

 . (ٖٔ)الثانً: تسعة أٌام من العشر، لاله أبو موسى األشعري
 .(٘ٔ)، وممسم عن ابن عباس(ٗٔ)ألضحى وثبلثة أٌام بعده، رواه نافع عن ابن عمرالثالث: ٌوم ا

، (2ٔ)، وبه لال عطاء الخراسانً(ٙٔ)الرابع: أنها أٌام التشرٌك، رواه العوفً عن ابن عباس
 . (5ٔ)، والضحان(1ٔ)والنخعً
 .(ٕٓ)وعن علً رضً هللا عنه، لال: "األٌام المعلومات ٌوم النحر وثبلثة أٌام بعده" 
، لال:"األٌام المعلومات والمعدودات هن جمٌعهن -رضً هللا عنه-وروي عن ابن عمر 

 .(ٕٔ)أربعة أٌام، فالمعلومات ٌوم النحر وٌومان بعده، والمعدودات ثبلثة أٌام بعد ٌوم النحر"
 . (ٕٕ)الخامس: أنها خمسة أٌام، أولها ٌوم التروٌة، رواه أبو صالح عن ابن عباس

 .(ٖٕ)أولها ٌوم عرفة، لاله مالن بن أنسالسادس: ثبلثة أٌام، 
 .(ٕٗ)وروي عن ابن عباس، لال:" لبل ٌوم التروٌة بٌوم وٌوم التروٌة وٌوم عرفة" 
 -ههنا-« الذكر»لال الزجاج:" ٌعنى به: ٌوم النحر واألٌام التً بعده ٌنحر فٌها، ألن  

 .(ٕ٘)م{"ٌدل على التسمٌة على ما ٌنحر لموله :}على ما رزلهم من بهٌمة األنعا
                                                             

 .ٕٗٙ/ٌٕر:صفوة التفاس (ٔ)
 .ٓٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٖ، ورواه مجاهد عنه كما فً زاد المسٌر:ٕٕٓ/ٕ(:صٙٙ٘ٔانظر: أحكام المرىن للطحاوي) (ٖ)
 . وعزاه إلى ابن جرٌر.1ٖ/ٙ، والدر المنثور:ٖٖٖ/ٖ، وزاد المسٌر:ٖ٘ٙ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٖٖٖ/ٖعزاه إلى عبد بن حمٌد، وانظر: زاد المسٌر:. و1ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور:(٘)
 .ٖٖٖ/ٖ. وعزاه إلى عبد بن حمٌد، وانظر: زاد المسٌر:1ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور:(ٙ)
 .ٖٖٖ/ٖ. وعزاه إلى عبد بن حمٌد، وانظر: زاد المسٌر:1ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٖٖٖ/ٖ. وعزاه إلى عبد بن حمٌد، وانظر: زاد المسٌر:1ٖ/ٙرده السٌوطً فً الدر المنثور:او (5)
 .ٓٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 ٖٖٖ/ٖ، وزاد المسٌر:5ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔاخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 .ٓٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2ٔ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 .ٓٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 . وعزاه إلى ابن المنذر.1ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕٓ)
 إلى ابن المنذر وابن ابً حاتم.. وعزاه 1ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕٔ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕٕ)
 .ٖٖٖ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٕ)
 . وعزاه إلى ابن المنذر.1ٖ/ٙاورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕٗ)
 .ٖٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕ٘)
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، لٌحرص على علمها بحسابها من أجل « معلومات»لٌل: إنما لال:  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٔ)ولت الحج فً آخرها"

شكراً هلل على نعمابه  [، أي:"1ٕلوله تعالى:}َعلَى َما َرَزلَُهْم ِمْن بَِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم{ ]الحج :  
 .(ٕ)وعلى ما رزلهم وملكهم من األنعام"

على ما رزلهم من الهداٌا والبدن التً أهدوها من اإلبل والبمر  ي:ٌمول:"لال الطبر 
 .(ٖ)والؽنم"

ٌعنً: على نحر ما رزلهم نحره من بهٌمة األنعام ، وهً األزواج  لال الماوردي:" 
 .(ٗ)الثمانٌة من الضحاٌا والهداٌا"

، كما فصلها تعالى فً سورة  ٌعنً : اإلبل والبمر والؽنم بَِهٌَمِة اأْلَْنعَاِم{،}لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"[ ٖٗٔاألنعام وأنها } ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ { اآلٌة ] األنعام : 

 .(ٙ)}على ما رزلهم من بهٌمة األنعام{، ٌعنً: البدن" عن الضحان:" 
كنى عن الذبح والنحر بذكر اسم هللا تعالى، ألن أهل اإلسبلم ال ٌنفكون عن  لال الفخر:" 

حروا وذبحوا وفٌه تنبٌه على أن الؽرض األصلً فٌما ٌتمرب به إلى هللا تعالى ذكر اسمه إذا ن
أن ٌذكر اسم هللا تعالى، وأن ٌخالؾ المشركٌن فً ذلن فإنهم كانوا ٌذبحونها للنصب 

 .(2)واألوثان"
 .(1)كلوا من لحوم األضاحً" [، أي:"1ٕلوله تعالى:}فَكُلُوا ِمْنَها{ ]الحج :  
: كلوا من بهابم األنعام التً ذكرتم اسم هللا علٌها أٌها الناس هنالن. ٌمول لال الطبري:" 

وهذا األمر من هللا جل ثناإه أمر إباحة ال أمر إٌجاب، وذلن أنه ال خبلؾ بٌن جمٌع الحجة أن 
ذابح هدٌه أو بدنته هنالن، إن لم ٌؤكل من هدٌه أو بدنته، أنه لم ٌضٌع له فرضا كان واحبا علٌه، 

 .(5)ا بذلن أنه ؼٌر واجب"فكان معلوم

هذا أمر إباحة، ولٌس بؤمر إٌجاب، ولال بعضهم: هو أمر )ندب( ،  لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)وٌستحب أن ٌؤكل منها"

 .(ٔٔ)كان ال ٌرى األكل منها واجبا" لال عطاء:" 
 .(ٕٔ)هً رخصة: إن شاء أكل، وإن شاء لم ٌؤكل" لال مجاهد وهشٌم وعطاء:" 
للذي ٌبعث بهدٌه معه: كل ثلثا وتصدق  (ٖٔ)مسعود كان ]ٌمول[ إن ابن لال مجاهد:" 

 .(ٗٔ)بالثلث، وأهد آلل عتبة ثلثا"
عن الحجاج بن أرطاة:" أن عبد هللا بن مسعود بعث بهدي مع علممة وأمره وفً رواٌة  

أن ٌؤكل هو وأصحابه ثلثا، وأن ٌبعث إلى أهل عتبة بن مسعود ثلثا وأن ٌطعم المساكٌن 

                                                             

 .ٖٖٖ/ٖزاد المسٌر: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٓٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓ/ٗلعٌون:النكت وا (ٗ)
 .ٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٓٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖٕمفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٕٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٔٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٔٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 فً المطبوع:]ٌمال[. (ٖٔ)
 .15ٕٗ/1(:ص15ٖٙٔتم)أخرجه ابن ابً حا (ٗٔ)
 .ٖٙٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘ٔ)
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نحر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من كل جزور بضعة، فجعلت فً لدر فؤكل  ال جابر بن عبدهللا:"ل 
 .(ٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلً من اللحم وحسوا من المرق. لال سفٌان: ألن هللا ٌمول: فكلوا منها"

 .(ٕ)لٌس لصاحب البدنة منها إال ربعها" ولال سعٌد بن المسٌب:" 
 .(ٖ)ال ٌطعم من األضحٌة ألل من الربع" الحسن:"ولال  
 .(ٗ)عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ٌطعم من بدنه....ٌؤكل ال ٌرى بذلن بؤسا" 
وأطعموا منها البابس الذي  [، أي:"1ٕلوله تعالى:}َوأَْطِعُموا اْلَبابَِس اْلَفِمٌَر{ ]الحج :  

 .(٘)أصابه بإس وشدة، والفمٌر الذي أضعفه اإِلعسار"
ٌمول: وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالن من بهٌمة األنعام من  لال الطبري:" 

هدٌكم وبدنكم البابس، وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة، والفمٌر: الذي ال شًء 
 .(ٙ)له"

وأطعموا منها وكلوا منها، هما سواء ال ٌرى بؤسا أن ٌطعم منها  لال بحبى بن سبلم:" 
 .(2)"لبل أن ٌؤكل

عن ناعم مولى أم سلمة :"أنه حضر علٌا بالكوفة ٌوم أضحى، فخطب ثم نزل، فاتبعته،  
فدعا بتٌس فذبحه، فذكر اسم هللا ثم لال: عن علً وعن آل علً، ثم لم ٌبرح حتى لسم لحمه 

 .(1)ففضل منه شًء فبعثه إلى أهله"
[ وأطعموا منها 1ٕ: عن الحسن لال، :"هً ممدمة مإخرة }فكلوا منها وأطعموا{ ]الحج 

 .(5)وكلوا، ال بؤس أن ٌطعم منها لبل أن ٌؤكل وإن شاء لم ٌؤكل منها"
 .(ٓٔ)عن عابشة ابنة سعد بن مالن :"أن أباها كان ٌؤكل من بدنته لبل أن ٌطعم"

 وفً األكل واإِلطعام ثبلثة وجوه:
بً الطٌب بن أحدها : أن األكل واإِلطعام واجبان ال ٌجوز أن ٌخل بؤحدهما، وهذا لول أ

 .(ٔٔ)سلمة
والثانً : أن األكل واإلطعام مستحبان ، وله االلتصار على أٌهما شاء وهذا لول أبً العباس بن 

 .(ٕٔ)سرٌج
، فإن أطعم جمٌعها أجزأه ، (ٖٔ)والثالث : أن األكل مستحب واإلطعام واجب ، وهذا لول الشافعً

 ما واجبات الدماء فبل ٌجوز أن نؤكل منها.وإن أكل جمٌعها لم ٌُْجزه ، وهذا فٌما كان تطوعاً ، وأ
 :(ٗٔ)[، وجوه1ٕاْلَبابَِس اْلَفِمٌَر{ ]الحج : وفً معنى: } 

 . (٘ٔ)أحدها : أن الفمٌر المحتاج الذي به زَمانةٌ ، وهو لول لتادة
 .(ٙٔ)الثانً : الفمٌر الذي به ضر الجوع 

                                                             

 .15ٕٗ/1(:ص152ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)
 .ٖٙٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٔٔٙ/1ٔالطبري: تفسٌر (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2)
 .ٖٙٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .2ٖٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .2ٖٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٙٙ/ٔ، وحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:1ٔ5ٔ/ٙ(:ص5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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 .(ٔ)عفؾ. لاله عكرمةوالفمٌر: المتالثالث : أن البابس: الذي ظهر علٌه أثر البإس، 
 .(ٕ)البابس المضطر الذي علٌه البإس، والفمٌر الضعٌؾ" ولال عكرمة:" 

 .(ٖ)الرابع : أنه الذي ٌمد ٌده بالسإال. لاله مجاهد أٌضا
 .(ٗ)الذي ٌبسط ٌدٌه" ولال مجاهد:" 

 .(٘). رواه أبو ٌحٌى عن مجاهدالضعٌؾ الفمٌرالخامس :معناه: 
 .(ٙ)ابن زٌد السادس : أنه المانع. لاله

 .(2)السابع: أنه الذي ٌإنؾ عن مجالسته
 .(1)البابس هو الذي اشتد بإسه، والبإس: العدم، والفمر معلوم المعنى" لال السمعانً:" 
استدل بهذه اآلٌة من ذهب إلى وجوب األكل من األضاحً وهو لول  لال ابن كثٌر:" 

ستحباب ، كما ثبت أن رسول هللا ؼرٌب ، والذي علٌه األكثرون أنه من باب الرخصة أو اال
 .(ٓٔ)"(5)ملسو هيلع هللا ىلص لما نحر هدٌه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ ، فؤكل من لحمها ، وحسا من مرلها

ولال عبد هللا بن وهب : "لال لً مالن : أحب أن ٌؤكل من أضحٌته ; ألن هللا 
 .(ٔٔ)"ل لً مثل ذلنٌمول:}فَكُلُوا ِمْنَها{ : لال ابن وهب وسؤلت اللٌث ، فما

كان المشركون ال ٌؤكلون من ذبابحهم فرخص للمسلمٌن ، فمن شاء أكل  ولال إبراهٌم:"
 .(ٕٔ)"، ومن شاء لم ٌؤكل

 
 المرآن

ٌِْت اْلعَتٌِِك ) فُوا بِاْلبَ  [6ٕ({ ]الحج : 6ٕ}ثُمَّ ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهْم َوْلٌُوفُوا نُذُوَرهُْم َوْلٌَطَّوَّ
 التفسٌر:

لحجاج ما بمً علٌهم من النُّسُن، بإحبللهم وخروجهم من إحرامهم، وذلن بإزالة ما ثم لٌكمل ا

تراكم ِمن وسخ فً أبدانهم، ولص أظفارهم، وحلك شعرهم، ولٌوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من 
الحج والعمرة والهداٌا، ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك المدٌم، الذي أعتمه هللا ِمن تسلُّط الجبارٌن علٌه، 

 وهو الكعبة.
[، أي:" ثم لٌكمل الحجاج ما بمً علٌهم من 5ٕلوله تعالى:}ثُمَّ ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهْم{ ]الحج :  

النُّسُن، بإحبللهم وخروجهم من إحرامهم، وذلن بإزالة ما تراكم ِمن وسخ فً أبدانهم، ولص 
 . (ٖٔ)أظفارهم، وحلك شعرهم"

ٌَْمُضوا تَفَثَُهمْ   [، وجوه من التفسٌر:5ٕ{ ]الحج : وفً لوله تعالى:}ثُمَّ ْل
 .(٘ٔ)، وابن عمر(ٗٔ)أحدها : مناسن الحج ، وهو لول ابن عباس

                                                             

 .ٕٔٙ-ٔٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٕٖ/1(:ص151ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٙ-ٔٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .ٕٔٙ-ٔٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 . ( من حدٌث جابر رضً هللا عنه1ٕٔٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(5)
 .ٙٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙٔ/٘ثٌر:تفسٌر ابن ك (ٔٔ)
 .2ٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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لضاء النسن  . وفً رواٌة:"(ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}ثم لٌمضوا تفثهم{، ٌمول: نسكهم" 
 .(ٕ)كله"

 .(ٖ)التفث: المناسن كلها" لال ابن عمر:" 
 :(2)، لال أمٌة بن أبً الصلت(ٙ)، ولتادة(٘)، والضحان(ٗ)الثانً : ٌعنً: حلك الرأس، لاله الحسن

 ولم ٌسلوا لهم لمبل وصبباناحفوا رإوسهم لم ٌحلموا تفثاً  ...  
 .(1)التفث ذا الشعث وذا التمشؾ" ووروي عن الحسن:" 
 .(5). لاله مجاهدأن التفث: حلك الرأس، وتملٌم الظفرالثالث : 
  .(ٓٔ)ظفر"أن التفث: الشعر وال وروي عن عكرمة:" 

الرابع : إزالة لشؾ اإِلحرام من تملٌم ظفر وأخذ شعر وؼسل واستعمال الطٌب ، وهو لول 
 .(ٔٔ)الحسن

 .(ٕٔ)التفث: حرمهم" لال ابن زٌد:" 
التفث: حلك الرأس، وأخذ من الشاربٌن، ونتؾ اإلبط، وحلك العانة، ولص الخامس: أن 

. وهذا لول ابن لؾ بعرفة والمزدلفةاألظفار، واألخذ من العارضٌن، ورمً الجمار، والمو
 .(ٖٔ)عباس

ٌعنً بالتفث: وضع إحرامهم من حلك الرأس، ولبس الثٌاب، ولص لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)األظفار ونحو ذلن"

رمً الجمار، وذبح الذبٌحة، وأخذ من الشاربٌن واللحٌة  ولال دمحم بن كعب المرظً:" 
 .(٘ٔ)واألظفار، والطواؾ بالبٌت وبالصفا والمروة"

حلك الرأس، وحلك العانة، ولصر األظفار، ولص الشارب، ورمً  ولال مجاهد:" 
 .(ٙٔ)الجمار، ولص اللحٌة"

األخذ من اللحٌة، ومن الشارب، وتملٌم األظفار، ونتؾ اإلبط، وحلك  ولال ابن جرٌج:" 
 .(2ٔ)العانة، ورمً الجمار"

خذ من الشارب، وحلك لال عطاء بن السابب: "التفث: حلك الشعر، ولص األظفار واأل 
 .(1ٔ)العانة، وأمر الحج كله"

لال أبو عبٌدة:"} ثُمَّ ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهم{: وهو األخذ من الشارب ولّص األظفار ونتؾ اإلبط  
 .(ٔ)واالستحداد وحلك العانة"

                                                             

 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .15ٕٗ/1(:ص155ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٙ/1ٔالطبري: انظر: تفسٌر (٘)
 .2ٖٙ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
، 1ٕٗ/ٖ]الصدر فمط[، وأحكام المران البن العربً:ٕٓ/ٗمن شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (2)

 .5ٕٗ/2ٔ، وابن عطٌة فً التحرٌر والتنوٌر:ٓ٘/ٕٔوالمرطبً فً التفسٌر:
 .2ٖٙ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 .ٕٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٔٙ-ٕٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (2ٔ)
 .ٗٔٙ/1ٔلطبري:أخرجه ا (1ٔ)
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 .(ٕ)والتفث: األخذ من الشارب واألظفار، ونتؾ اإلبطٌن، وحلك العانة" لال ابن لتٌبة:" 
التفث: األخذ من الشارب وتملٌم األظافر ونتؾ اإلبط وحلك العانة واألخذ  ج:"لال الزجا

 .(ٖ)من الشعر، كؤنه الخروج منى اإلحرام إلى اإلحبلل"
ولٌل لبعض الصلحاء : "ما المعنى فً شعث المحرم ؟ لال : لٌشهد هللا تعالى منن 

 .(ٗ)اإِلعراض عن العناٌة بنفسن فٌعلم صدلن فً بذلها لطاعته"
سبل الحسن عن التجرد فً الحج فمال : "جّرد للبن من السهو ، ونفسن من اللهو و

 :(ٙ). ولال الشاعر (٘)ولسانن من اللؽو ، ثم ٌجوز كٌؾ شبت"
 لضوا تفثاً ونحباً ثم سارواْ  ...  إلى نجٍد وما انتظروا علٌاً 

 .(2)، بكسر البلم«ثم لٌمضوا»ولرأ أبو عمرو:
 .(1)كثٌرة"« ثم»تسكٌن مع والمراءة بال لال الزجاج:"

[، أي:" ولٌوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من 5ٕلوله تعالى:}َوْلٌُوفُوا نُذُوَرهُْم{ ]الحج :  
 .(5)الحج والعمرة والهداٌا"

 .(ٓٔ)لال الطبري:" ٌمول: ولٌوفوا هللا بما نذروا من هدي وبدنة وؼٌر ذلن" 
 .(ٔٔ)نحر ما نذروا من البدن" لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)نذر الحج والهدي، وما نذر اإلنسان من شًء ٌكون فً الحج" ال مجاهد:"ل 
وهكذا صنع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنه لما رجع إلى منى ٌوم النحر بدأ ٌرمً  لال ابن كثٌر:" 

الجمرة ، فرماها بسبع حصٌات ، ثم نحر هدٌه ، وحلك رأسه ، ثم أفاض فطاؾ بالبٌت. وفً 
أمر الناس أن ٌكون آخر عهدهم بالبٌت الطواؾ ، إال أنه »ابن عباس أنه لال : الصحٌح عن 

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«خفؾ عن المرأة الحابض
ٌِْت اْلعَتٌِِك{ ]الحج :   فُوا بِاْلَب [، أي:" ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك 5ٕلوله تعالى:}َوْلٌَطَّوَّ

 .(٘ٔ)ة"المدٌم، الذي أعتمه هللا ِمن تسلُّط الجبارٌن علٌه، وهو الكعب
لال الطبري:" ٌمول: ولٌطوفوا ببٌت هللا الحرام، وهو طواؾ اإلفاضة الذي ٌطاؾ به  

 .(ٙٔ)بعد التعرٌؾ، إما ٌوم النحر وإما بعده، ال خبلؾ بٌن أهل التؤوٌل فً ذلن"
ٌعنً: طواؾ اإِلفاضة ، وهو الواجب فً الحج والعمرة ، وال ٌجوز  لال الماوردي:" 

 .(2ٔ)وإن جاز السعً" فً الحج إال بعد عرفة ،
 .(1ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك{، ٌعنً: زٌارة البٌت" 
 .(ٔ)عن الحسن: "}ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك{، لال: طواؾ الزٌارة" 

                                                                                                                                                                              

 .ٓ٘/ٕمجاز المرآن: (ٔ)
 .5ٕٕؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٓ/ٗالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٓ/ٗالنكت والعٌون: (٘)
 .ٓ٘/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٓ/ٗالبٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٖانظر: معانً المرىن للزجاج: (2)
 .ٖٕٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .( من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما1ٕٖٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٕٖصحٌح البخاري برلم )(ٖٔ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٗٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ٗالنكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٙٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (1ٔ)
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 .(ٕ)الطواؾ الواجب" لال الحسن:" 
 .(ٖ)طواؾ ٌوم النحر" لال عطاء:" 
لول هللا: }ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك{،  عن عمرو بن أبً سلمة، لال: "سؤلت زهٌرا عن 

 .(ٗ)لال: طواؾ الوداع"
عن أبى جمرة لال: "لال لً ابن عباس: أتمرأ سورة الحج؟ ٌمول هللا: }ولٌطوفوا بالبٌت  

 .(٘)العتٌك{، لال: فإن آخر المناسن الطواؾ بالبٌت"
هللا ملسو هيلع هللا ىلص من لال ابن عباس:" لما نزلت هذه اآلٌة ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك طاؾ رسول  
 .(ٙ)ورابه"

 عتٌماً، وجوه:«: البٌت»وفً تسمٌة  
، وابن (2)، وهو لول ابن عباسألن هللا أعتمه من الجبابرة أن ٌصلوا إلى تخرٌبه وهدمهأحدها :
 .(ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)الزبٌر

  .(ٔٔ)ن"إنما سمً البٌت العتٌك، ألنه لم ٌرده أحد بسوء إال هل لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)وفً لفظ عن مجاه: "فلٌس فً األرض جبار ٌدعً أنه له"و 
 .(ٖٔ)إنما سمً البٌت العتٌك، ألن هللا أعتمه من الجبابرة" لال ابن الزبٌر:" 
 .(ٗٔ)سمً بذلن ألنه عتٌك من التجبر، فبل ٌتكبر عنده جبار" لال ابن لتٌبة:" 

 .(٘ٔ)لول مجاهدالثانً : ألنه عتٌك لم ٌملكه أحد من الناس ، وهو 
 .(ٙٔ)إنما سمً البٌت العتٌك ألنه لٌس ألحد فٌه شًء" لال مجاهد:" 

 .(2ٔ)، وهذا لول سعٌد بن جبٌر-علٌه السبلم-الثالث : ألنه أعتك من الؽرق فً زمن نوح
ٌْت{ ]الحج :  لال الزجاج:"  ْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلبَ أْنَا إِلِ [، فهذا ٕٙودلٌل هذا المول: }َوإِْذ بَوَّ

 .(1ٔ)دلٌل أن البٌت رفع وبمً مكانه"

 .(ٕٔ)، والثوري(ٕٓ)، وابن زٌد(5ٔ)سمً بذلن لمدمه. لاله الحسنالرابع: 
العتٌك: المدٌم، ألنه لدٌم، كما ٌمال: السٌؾ العتٌك، ألنه أول بٌت وضع  لال ابن زٌد:" 

ه إبراهٌم للناس بناه آدم، وهو أول من بناه، ثم بوأ هللا موضعه إلبراهٌم بعد الؽرق، فبنا
 .(ٔ)وإسماعٌل"

                                                                                                                                                                              

 .ٙٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .ٙٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٙٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٙٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .5ٕٓٗ/1(:ص5ٖٔٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٓٗ/1(:ص5ٖٔٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٓٗ/1(:ص5ٖٓٗٔتم)انظر: تفسٌر ابن ابً حا (2)
 .ٗٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٓٗ/1(:ص5ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٓٗ/1(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٗٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٕؼرٌب المرىن: (ٗٔ)
 .٘ٔٙ/1ٔري:انظر: تفسٌر الطب (٘ٔ)
 . ٘ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري:(ٙٔ)
 .5ٕٓٗ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 . ٕٗٗ/ٖمعانً المرآن:(1ٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ، وحكاه عنه الزجاج فً معانً المرآن:5ٕٓٗ/1(:ص5ٓ1ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 . ٘ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٕٓ)
 .2ٓٔانظر: تفسٌر التستري: (ٕٔ)
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. إنما سماه عتٌما تكرمه له، كما تمول العرب: جسد عتٌك، وفرس عتٌك إذا كان كرٌماالخامس: 
 .(ٕ)حكاه التستري عن الحسن

ولكل هذه األلوال التً ذكرناها عمن ذكرناها عنه فً لوله: )البٌت  لال الطبري:" 
لب معانٌه علٌه فً الظاهر، ؼٌر أن الذي العتٌك( وجه صحٌح، ؼٌر أن الذي لاله ابن زٌد أؼ

روي عن ابن الزبٌر أولى بالصحة ، إن كان ما: حدثنً به دمحم بن سهل البخاري...عن عبد هللا 
بن الزبٌر، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنما سمً البٌت العتٌك ألن هللا أعتمه من الجبابرة فلم ٌظهر 

 .(ٖ)علٌه لط صحٌحا"
وأكثر ما جاء فً التفسٌر أنه اعتك من الجبابرة، فلم ٌؽلب علٌه جبار..  الزجاج:" لال 

وهذه اآلٌة تدل على أن  -وهللا أعلم بحمٌمة ذلن  -وكل ما مر فً تفسٌر العتٌك فجابز حسن 
  .(ٗ)الطواؾ ٌوم النحر فرض"

ؽٌر، وهو ألدم لال سهل بن عبدهللا:" وكما أعتك هللا بٌته كذلن أعتك للب المإمن من ال 
مما نصبه هللا تعالى علما فً أرضه وجعله فً المسجد الحرام، كذلن الملب له للب آخر، وهو 

 .(٘)موضع ولوؾ العبد بٌن ٌدي مواله، ال ٌتحرن فً شًء إنما هو ساكن إلٌه"
ٌِْت اْلعَتٌِِك{: فٌه مستدل لمن ذهب إلى أنه ٌجب الطواؾ من  لال ابن كثٌر:"  لوله:} بِاْلَب

وراء الحجر ; ألنه من أصل البٌت الذي بناه إبراهٌم ، وإن كانت لرٌش لد أخرجوه من البٌت ، 
حٌن لصرت بهم النفمة ; ولهذا طاؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من وراء الِحْجر ، وأخبر أن الحجر من 

عتٌمة ; ولهذا لال ابن البٌت ، ولم ٌستلم الركنٌن الشامٌٌن ; ألنهما لم ٌتمما على لواعد إبراهٌم ال
ٌِْت اْلعَِتٌِك { ،  فُوا ِباْلبَ أبً حاتم : حدثنا أبً ..عن ابن عباس لال : "لما نزلت هذه اآلٌة : } َوْلٌَطَّوَّ

 .(2)"(ٙ)«طاؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ورابه
 [:5ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]

ره من كل ما ٌإذي الطابفٌن وجوب بناء البٌت وإعبلبه كلما سمط وتهدم ووجوب تطهٌ -ٔ
والعاكفٌن فً المسجد الحرام من الشرن والمعاصً وسابر الذنوب ومن األلذار كاألبوال 

 والدماء ونحوها.
 مشروعٌة فتح مكاتب للدعاٌة للحج. -ٕ
 جواز االتجار أثناء إلامته فً الحج. -ٖ
 وجوب شكر هللا تعالى وذكره. -ٗ
 التطوع بل استحبابه. جواز األكل من الهدي ومن ذبابح -٘
 وجوب الحلك أو التمصٌر بعد رمً جمرة العمبة. -ٙ

                                                                                                                                                                              

 .٘ٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٓٔانظر: تفسٌر التستري: (ٕ)
 .٘ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)

( ولال: ٖ٘ٙٗرلم  ٕٔٗ/ٕ( ولال: حسن صحٌح. والحاكم )2ٖٓٔ، رلم ٕٖٗ/٘والحدٌث أخرجه الترمذى )
 ( .5ٕٓ/ٗ٘( ، وابن عساكر )ٓٔٓٗ، رلم ٖٗٗ/ٖصحٌح على شرط البخارى. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )

د هللا بن صالح كاتب اللٌث لٌل ثمة مؤمون وضعفه األبمة أحمد وؼٌره وبمٌة رجاله لال المناوى: "وفٌه عب
 ثمات".

 . ٕٗٗ/ٖمعانً المرآن:(ٗ)
 .1ٓٔتفسٌر التستري: (٘)
 .(ٔٗ/ٙورواه ابن مردوٌة فً تفسٌره كما فً الدر المنثور ) (ٙ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ِه َوَسلََّم:وجوب الوفاء بالنذور الشرعٌة،  -2 ٌْ ال وفاء لنذر فى معصٌة هللا  »لموله َصلَّى هللاُ َعلَ
 من نذر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه ومن نذر أن ٌعصى هللا فبل» ، ولال :(ٔ)« وال فٌما ال ٌملن ابن آدم

 أما النذور لؤلولٌاء فهً شرن وال ٌجوز الوفاء بها. ،(ٕ)«ٌعصه
 وبٌان زمنه وهو بعد الولوؾ بعرفة وعً جمرة العمبة. (ٖ)تمرٌر طواؾ اإلفاضة -1
 

 المرآن
ٌٌْر لَهُ ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَكُُم اْْلَْنعَاُم إاِلَّ  ِ فَُهَو َخ ْم ُحُرَماِت َّللاَّ ٌْكُْم فَاْجتَنِبُوا }ذَِلَن َوَمْن ٌُعَّظِ  َما ٌُتْلَى َعلَ

وِر ) ْجَس ِمَن اْْلَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا لَْوَل الزُّ  [ٖٓ({ ]الحج : ٖٓالّرِ
 التفسٌر:

ذلن الذي أمر هللا به ِمن لضاء التفث والوفاء بالنذور والطواؾ بالبٌت، هو ما أوجبه هللا علٌكم 
موه، ومن ٌعظم حرمات هللا، ومنها مناس كه بؤدابها كاملة خالصة هلل، فهو خٌر له فً الدنٌا فعّظِ

مه فٌما ٌتلى علٌكم فً المرآن من المٌتة وؼٌرها  واآلخرة. وأحلَّ هللا لكم أَْكَل األنعام إال ما حرَّ
مه من بعض األنعام، وابتِعدوا عن المذارة التً  فاجتنبوه، وفً ذلن إبطال ما كانت العرب تحّرِ

 الذي هو االفتراء على هللا.هً األوثان، وعن الكذب 
[، أي:" ذلن الذي أمر هللا به ِمن لضاء التفث والوفاء ٖٓلوله تعالى:}ذَِلَن{ ]الحج :  

موه"  .(ٗ)بالنذور والطواؾ بالبٌت، هو ما أوجبه هللا علٌكم فعّظِ
}ذلن{ خبر مبتدإ محذوؾ، أى: األمر والشؤن ذلن، كما ٌمدم الكاتب  لال الزمخشري:" 

 .(٘)كتابه فً بعض المعانً، ثم إذا أراد الخوض فً معنى آخر لال: هذا ولد كان كذا"جملة من 
 .(ٙ)ٌعنً: أمر المناسن كلها }فهو خٌر له{ عند ربه فى اآلخرة" لال مماتل:" 
ٌٌْر لَهُ ِعْنَد َربِِّه{ ]الحج :   ِ فَُهَو َخ ْم ُحُرَماِت َّللاَّ [، أي:" ومن ٖٓلوله تعالى:}َوَمْن ٌُعَّظِ

 .(2)عظم حرمات هللا، ومنها مناسكه بؤدابها كاملة خالصة هلل، فهو خٌر له فً الدنٌا واآلخرة"ٌ
 .(1)الحرمة الحج والعمرة وما نهى هللا عنه من معاصٌه كلها" لال مجاهد:" 
و}حرمات هللا{: الحج والعمرة وسابر المناسن، وكل ما فرض هللا فهو  لال الزجاج:" 

 .(5)ما وجب المٌام به وحرم تركه والتفرٌط فٌه"«: مةالحر»من حرمات هللا، و
الحرمة: ما ال ٌحل هتكه. وجمٌع ما كلفه هللا تعالى بهذه الصفة من  لال الزمخشري:" 

مناسن الحج وؼٌرها، فٌحتمل أن ٌكون عاما فً جمٌع تكالٌفه، وٌحتمل أن ٌكون خاصا فٌما 
 .(ٔ)ٌتعلك بالحج"

                                                             

( . وأخرجه أٌضا: الحمٌدى 1ٕٖٔ، رلم 5ٔ/2نسابى )( ، والٖٖٙٔ، رلم 5ٖٕ/ٖأخرجه أبو داود )(ٔ)
، رلم ٖٓٗ/ٗ( ، وأحمد )5ٙ2ٕ، رلم 5ٖٙ/ٕ( ، وسعٌد بن منصور فى كتاب السنن )1ٕ5، رلم ٖ٘ٙ/ٕ)

 ( ، والدارمى512ٙٔ
 (.ٖ٘ٗ، رلم 5ٓٔ/1ٔ( ، والطبرانى )ٔٗٙٔ، رلم ٕٕٙٔ/ٖ( ، ومسلم )ٕ٘ٓ٘، رلم 1ٖٓ/ٕ)
، رلم ٕٖٕ/ٖ( ، وأبو داود )ٕٕٖٙ، رلم ٕٗٙٗ/ٙ( ، والبخارى )ٕٕٔٔٗ، رلم ٖٙ/ٙأخرجه أحمد )(ٕ)

( ، وابن 1ٖٓٙ، رلم 2ٔ/2( ولال: حدٌث حسن صحٌح. والنسابى )ٕٙ٘ٔ، رلم ٗٓٔ/ٗ( ، والترمذى )15ٕٖ
، رلم 2ٙٗ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: مالن )15ٖٗ، رلم ٖٕ٘/ٓٔ( ، وابن حبان )ٕٕٙٔ، رلم 12ٙ/ٔماجه )
، رلم ٙٙ/ٖ( ، وابن أبى شٌبة )5ٗٗ، رلم 5ٖٔ/ٕوإسحاق بن راهوٌه )( 5ٖٖ/ٔ( ، والشافعى )ٗٔٓٔ

( ، ٖٖٔ/ٖ( ، والطحاوى )1ٕ٘٘، رلم ٖٔ/ٗ( ، وأبو عوانة )1ٖٖٕ، رلم ٕٔٗ/ٕ( ، والدارمى )ٕٙٗٔٔ
 .(1ٖٕٙٔ، رلم ٖٕٔ/5والبٌهمى )

أهل العلم، لسموطه أما طواؾ المدوم فواجب عند مالن وطواؾ الوداع سنة مإكدة وٌسمط بالعذر عند أكثر (ٖ)
 .عن الحابض إجماعاً، ومن أهل العلم من ٌرى طواؾ المدوم سنة لٌس بواجب

 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٖالكشاؾ: (٘)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٓٗ/1(:ص5ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٗٗ/ٖمعانً المرآن: (5)
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لن تزال هذه األمة بخٌر ما عظموا هذه »نبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: عن أبً ربٌعة المخزومً، عن ال 
 .(ٕ)«الحرمة حك تعظٌمها ٌعنً مكة فإذا ضٌعوا ذلن هلكوا

ٌْكُْم{ ]الحج :   [، أي:" وأحلَّ هللا لكم أَْكَل ٖٓلوله تعالى:}َوأُِحلَّْت لَكُُم اأْلَْنعَاُم إِالَّ َما ٌُتْلَى َعلَ
مه  .(ٖ)فٌما ٌتلى علٌكم فً المرآن من المٌتة وؼٌرها فاجتنبوه" األنعام إال ما حرَّ

ٌْكُْم{ ]الحج : وفً    :(ٗ)[، لوالنٖٓلوله تعالى:}َوأُِحلَّْت لَكُُم اأْلَْنعَاُم إِالَّ َما ٌُتَْلى َعلَ
أحدهما : إال ما ٌتلى علٌكم من المنخنمة والمولوذة والمتردٌة والنطٌحة وما أكل السبع إال ما 

 وما ذُبَح على النصب .ذكٌتم 
 والثانً : إال ما ٌتلى علٌكم ؼٌر محلً الصٌد وأنتم حرم .

وأحل هللا لكم أٌها الناس األنعام أن تؤكلوها إذا ذكٌتموها، فلم  لال الطبري: المعنى:" 
ٌحرم علٌكم منها بحٌرة، وال ساببة، وال وصٌلة، وال حاما، وال ما جعلتموه منها آللهتكم، إال ما 

علٌكم فً كتاب هللا، وذلن: المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما أهل لؽٌر هللا به، والمنخنمة،  ٌتلى
والمولوذة، والمتردٌة، والنطٌحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، فإن ذلن كله 

 .(٘)رجس"
 .(ٙ)عن لتادة: "}إال ما ٌتلى علٌكم{، لال: إال المٌتة، وما لم ٌذكر اسم هللا علٌه" 
ْجَس ِمَن اأْلَْوثَاِن{ ]الحج :   [، أي:" وابتِعدوا عن المذارة التً ٖٓلوله تعالى:}فَاْجتَنِبُوا الّرِ

 .(2)هً األوثان"
 .(1)ٌمول: فاتموا عبادة األوثان، وطاعة الشٌطان فً عبادتها فإنها رجس" لال الطبري:" 
الرجس الذي هو  لبٌان الجنس ، أي : اجتنبوا -هاهنا-« من: » لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"األوثان

ْجَس ِمَن اأْلَْوثَاِن{ ]الحج : وفً    :(ٓٔ)[، وجهانٖٓلوله تعالى:}فَاْجتَِنبُوا الّرِ

أحدهما : أي: اجتنبواْ من األوثان الرجس، ورجس األوثان عبادتها، فصار معناه : فاجتنبوا 
 .(ٕٔ)، وابن جرٌج(ٔٔ)عبادة األوثان. وهذا لول ابن عباس

 .(ٖٔ)ٌمول تعالى ذكره: فاجتنبوا طاعة الشٌطان فً عبادة األوثان" باس:"لال ابن ع 
 .(ٗٔ)عن ابن جرٌج لوله: "}الرجس من األوثان{، لال: عبادة األوثان" 

 .(٘ٔ)الثانً : معناه : فاجتنبواْ األوثان فإنها من الرجس. لاله ٌحٌى بن سبلم
ن األوثان بعبادتكم إٌاها، فإن لال الطبري:أي:" اجتنبوا أن ترجسوا أنتم أٌها الناس م 

لابل لابل: وهل من األوثان ما لٌس برجس حتى لٌل: فاجتنبوا الرجس منها؟ لٌل: كلها رجس. 
ولٌس المعنى ما ذهبت إلٌه فً ذلن، وإنما معنى الكبلم: فاجتنبوا الرجس الذي ٌكون من األوثان 

                                                                                                                                                                              

 .ٗ٘ٔ/ٖؾ:الكشا (ٔ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٔٙ-2ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٔٙ/51ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .1ٔٙ/51ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .2ٖٓ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘ٔ)
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منها اتماء عبادتها، وتلن العبادة هً أي عبادتها، فالذي أمر جل ثناإه بموله: )فاجتنبوا الرجس( 
 .(ٔ)الرجس، على ما لاله ابن عباس"

وِر{ ]الحج :   [، أي:" وابتِعدوا عن الكذب الذي هو ٖٓلوله تعالى:}َواْجتَِنبُوا لَْوَل الزُّ
 .(ٕ)االفتراء على هللا"

م إال واتموا لول الكذب والفرٌة على هللا بمولكم فً اآللهة: }ما نعبده لال الطبري:" 
لٌمربونا إلى هللا زلفى{ ولولكم للمبلبكة: هً بنات هللا، ونحو ذلن من المول، فإن ذلن كذب 

 .(ٖ)وزور وشرن باهلل"
وِر{ ]الحج : وفً    [، ألوال:ٖٓلوله تعالى:}َواْجتَنِبُوا لَْوَل الزُّ

 .(٘)، ومماتل(ٗ)أحدها : الشرن ، وهولول ٌحٌى بن سبلم
 .(1)، والزجاج(2)، ومجاهد(ٙ)و لول ابن عباسالكذب، وهٌعنً: الثانً : 
 .(5)"االفتراء على هللا والتكذٌب لال ابن عباس:ٌعنً:" 

 . (ٔٔ)، ووابل بن ربٌعة(ٓٔ)الثالث : شهادة الزور. وهو لول عبدهللا
 .(ٕٔ)تعدل شهادة الزور بالشرن" لال عبدهللا:" 

ٌا أٌها الناس عدلت شهادة الزور  »اً فمال : لام خطٌب -ملسو هيلع هللا ىلص-روى أٌمن بن خرٌم أن النبً 
وِر{" ثبلثا، ثم لرأ: «إشراكا باهلل  .(ٖٔ)}فَاْجتَنِبُواْ الّرْجَس ِمَن األَْوثَاِن َواْجتَنِبُواْ لَْوَل الزُّ

 .(ٗٔ)الرابع : أنها عبادة المشركٌن ، حكاه النماش
  .(٘ٔ)اده الماورديالخامس : أنه النفاق ألنه إسبلم فً الظاهر زور فً الباطن. أف

على أنهم نهوا أن ٌحرموا ما حرم أصحاب  -وهللا أعلم  -واآلٌة تدل  لال الزجاج:" 
ٌم َعلَى أَْزَواِجَنا{ ]األنعام :  األوثان نحو لولهم}َما فًِ بُُطوِن َهِذِه اأْلَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُكُوِرنَا َوُمَحرَّ

م هللا أن األنعام محللة إال ما حرم هللا منها، [، ونحو نحرهم البحٌرة والساببة، فؤعلمه5ٖٔ

 .(ٙٔ)ونهاهم هللا عن لول الزور أن ٌمولوا هذا حبلل وهذا حرام لٌفتروا على هللا كذبا"
لما حث على تعظٌم حرماته وأحمد من ٌعظمها أتبعه األمر باجتناب  لال الزمخشري:"

دق المول أعظم الحرمات وأسبمها األوثان ولول الزور، ألن توحٌد هللا ونفى الشركاء عنه وص
خطوا. وجمع الشرن ولول الزور فً لران واحد، وذلن أن الشرن من باب الزور ألن المشرن 
زاعم أن الوثن تحك له العبادة، فكؤنه لال: فاجتنبوا عبادة األوثان التً هً رأس الزور واجتنبوا 

                                                             

 .5ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٔم:انظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبل (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٖٖٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .5ٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (5)
 .5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔٙ/1ٔي:أخرجه الطبر (ٕٔ)
( ولال: 55ٕٕ، رلم 2ٗ٘/ٗ( ، والترمذى )2ٙٗٓٔ، رلم 21ٔ/ٗحدٌث أٌمن بن خرٌم: أخرجه أحمد )(ٖٔ)

 ( .ٖ٘/ٔؼرٌب. وابن لانع )
( ، وابن ماجه 55ٖ٘، رلم ٖ٘ٓ/ٖ( ، وأبو داود )15ٔ1ٔ، رلم ٕٖٔ/ٗحدٌث خرٌم بن فاتن: أخرجه أحمد )

 ( ..ٕٙٔٗ، رلم 5ٕٓ/ٗ( ، والطبرانى )2ٕٖٕ، رلم 25ٗ/ٕ)
 .ٕٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖمعانً المرآن: (ٙٔ)
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اجة. وما ظنن بشًء من لبٌله عبادة لول الزور كله ال تمربوا شٌبا منه لتمادٌه فً المبح والسم
 األوثان. 

رجسا، وكذلن الخمر والمٌسر واألزالم، على طرٌك التشبٌه. ٌعنى: «: األوثان»وسمى 
أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه، فعلٌكم أن تنفروا عن هذه األشٌاء مثل تلن 

فاجتنبوه جعل العلة فً اجتنابه أنه النفرة. ونبه على هذا المعنى بموله رجس من عمل الشٌطان 
بٌان للرجس وتمٌٌز له، كمولن: عندي عشرون من  رجس، والرجس مجتنب من األوثان

 .(ٔ)الدراهم، ألن الرجس مبهم ٌتناول ؼٌر شًء، كؤنه لٌل: فاجتنبوا الرجس الذي هو األوثان"
ًَ اْلَفَواِحَش : ولرن الشرن باهلل بمول الزور ، كموله : } لُْل إِ  لال ابن كثٌر:"  َم َربِّ نََّما َحرَّ

ِ َما لَْم ٌُنزْل بِِه سُلْ  ٌِْر اْلَحّكِ َوأَْن تُْشِركُوا بِاَّللَّ ًَ بِؽَ َطانًا َوأَْن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإلثَْم َواْلبَْؽ
ِ َما ال تَْعلَُموَن { ] األعراؾ :   .(ٕ)"[ ، ومنه شهادة الزور ٖٖتَمُولُوا َعلَى َّللاَّ

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أال أنببكم بؤكبر الكبابر ؟" »وفً الصحٌحٌن عن أبً بَْكَرة لال :  
 -وكان متكبا فجلس ، فمال :  -للنا : بلى ، ٌا رسول هللا. لال : "اإلشران باهلل وعموق الوالدٌن 
 .(ٖ)«لنا : لٌته سكتأال ولول الزور ، أال وشهادة الزور". فما زال ٌكررها ، حتى ل

 
 

 المرآن
ٌْرُ  ِ فََكؤَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فَتَْخَطفُهُ الطَّ ٌَْر ُمْشِرِكٌَن بِِه َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ ِ َغ  أَْو تَْهِوي بِِه }ُحنَفَاَء َّلِلَّ

ٌُح فًِ َمَكاٍن َسِحٌٍك )  [ٖٔ({ ]الحج : ٖٔالّرِ
 التفسٌر:

مل له، ممبلٌن علٌه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة، معرضٌن عما مستمٌمٌن هلل على إخبلص الع

فً بُْعده عن الهدى، وفً هبلكه وسموطه من -سواه بنبذ الشرن، فإنَّه من ٌشرن باهلل شٌبًا، فمثله 
كمثل َمن سمط من  -رفٌع اإلٌمان إلى حضٌض الكفر، وتخطُّؾ الشٌاطٌن له من كل جانب

فتمطع أعضاءه، وإما أن تؤخذه عاصفة شدٌدة من الرٌح، فتمذفه  السماء: فإما أن تخطفه الطٌر
 فً مكان بعٌد أشد البعد.

 سبب النزول:
: "كان الناس ٌحجون وهم مشركون فكانوا -رضً هللا عنه-لال أبو بكر الصدٌك 

ٌَْر ُمْشِرِكٌَن بِِه{" ِ َؼ  .(ٗ)ٌسمونهم حنفاء الحجاج، فنزلت: }ُحنَفَاَء َّلِلَّ
ٌَْر ُمْشِرِكٌَن بِِه{ ]الحج : لوله تعالى:}حُ   ِ َؼ [، أي:" مستمٌمٌن هلل على إخبلص ٖٔنََفاَء َّلِلَّ

 العمل له، ممبلٌن علٌه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة، معرضٌن عما سواه بنبذ الشرن
لال الطبري: ٌمول:" اجتنبوا أٌها الناس عبادة األوثان، ولول الشرن، مستمٌمٌن هلل على  

ٌد له، وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دون األوثان واألصنام، ؼٌر مشركٌن به إخبلص التوح
 .(٘)شٌبا من دونه"

أي : مخلصٌن له الدٌن ، منحرفٌن عن الباطل لصدا إلى الحك ; ولهذا  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْر ُمْشِرِكٌَن بِِه {"  .(ٙ)لال } َؼ

ون: من حج واحتنؾ وضحى، فهو لال أهل التفسٌر: كانت لرٌش ٌمول لال السمعانً:" 
حنٌؾ، فمال هللا تعالى: }حنفاء هلل ؼٌر مشركٌن به{ ٌعنً أن )الحنٌفة( إنما ٌتم بترن الشرن، 

 .(ٔ)ومن أشرن ال ٌكون حنٌفا"

                                                             

 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٔٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .(12( وصحٌح مسلم برلم )ٕٗ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٖٔٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ٌَْر ُمْشِرِكٌَن بِِه{عن ابن عباس، لوله :  ِ َؼ حجاجا هلل ؼٌر مشركٌن به،  ، لال:"}ُحنَفَاَء َّلِلَّ
كانوا ٌحجون مشركٌن فلما أظهر هللا اإلسبلم لال هللا للمسلمٌن: حجوا اآلن وذلن إن الجاهلٌة 
 .(ٕ)"ؼٌر مشركٌن باهلل

 .(ٖ)الشرن جلى وخفى"« : ؼٌر مشركٌن به» لال المشٌري:" 
عن عبد هللا بن الماسم مولى أبً بكر الصدٌك لال: "كان ناس من مضر وؼٌرهم  

البٌت من المشركٌن ٌمولون: لولوا حنفاء، فمال ٌحجون البٌت وهم مشركون، وكان من ال ٌحج 
 .(ٗ)هللا: حنفاء هلل ؼٌر مشركٌن به ٌمول: حجاجا ؼٌر مشركٌن به"

ِ{ ]الحج : وفً    [، وجوه:ٖٔلوله تعالى:}ُحنََفاَء َّلِلَّ
 :(ٙ)، لال ذو الرمة(٘)أحدها : ٌعنً: مسلمٌن هلل ، وهو لول الضحان

ًَّ رأٌتَه ل الظلُّ العِش ر إذا َحوَّ ٌَتَنَصَّ   ... حنٌفًا وفً لَرِن الضَحى 
 .(2)مسلمٌن ال ٌمٌلون إلى دٌن ؼٌر اإلسبلم" لال الزجاج:ٌعنً: " 

 .(5)، وٌحٌى بن سبلم(1)الثانً : مخلصٌن هلل، وهو لول مماتل
ًّ بن عٌسى  .(ٓٔ)الثالث : مستمٌمٌن هلل ، وهو لول عل

 .(ٔٔ)الرابع : ٌعنً: متبعٌن. لاله مجاهد
 .(ٗٔ)، ولطرب(ٖٔ)عبد هللا بن الماسم ، و(ٕٔ)جاجاً إلى هللا ، وهو لول ابن عباسالخامس: ح

المابل إلى الحك عن الباطل فى الملب والنفس، فى الجهر «: الحنٌؾ» لال المشٌري:" 
 .(٘ٔ)وفى السر، فى األفعال وفى األحوال وفى األلوال"

ِ فََكؤَنََّما َخرَّ   ٌُْر{ ]الحج :  لوله تعالى:}َوَمْن ٌُْشِرْن ِباَّللَّ َماِء فَتَْخَطفُهُ الطَّ [، أي:" ِٖٔمَن السَّ
 .(ٙٔ)ومن أشرن باهلل فكؤنما سمط من السماء فتخطفه الطٌر فتمطع أعضاءه"

لال الطبري: ٌمول:" فإنه من ٌشرن باهلل شٌبا من دونه، فمثله فً بعده من الهدى  

 .(2ٔ)فتخطفه الطٌر فهلن" وإصابة الحك وهبلكه وذهابه عن ربه، مثل من خر من السماء
ثم عظم الشرن فمال: }ومن ٌشرن باهلل فكؤنما خر من السماء فتخطفه  لال مماتل:" 

 .(1ٔ)الطٌر{، ٌعنً: فتذهب به الطٌر النسور"
} فكؤنما خر من السماء{، أي: سمط من السماء، وفً بعض األخبار عن  لال السمعانً:" 

، أي: ال أسمط مٌتا إال (5ٔ)«أن ال أخر إال مسلماباٌعت رسول هللا »بعض الصحابة أنه لال: 
 .(ٔ)مسلما، ولوله: }فتخطفه الطٌر{ أي: تسلبه الطٌر وتذهب به"

                                                                                                                                                                              

 .2ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٖ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٔ2ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ان )حول(واللس ٓٗٔ/ ٕوالمرطبً  5ٖٖوااللتضاب  ٖٔٔواالضداد لبلنبارى  -5ٕٕدٌوانه (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٖٓ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (5)
 .ٖٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٔ1ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٔ2ٖٔم)انظر: تفسٌر ابن ابً حات (ٖٔ)
 .ٖٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (٘ٔ)
 .]بتصرؾ[ٕٗٙ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .ٕٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٔ)
 لم الؾ علٌه فٌما رجعت إلٌه من المصادر. (5ٔ)
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 .(ٕ)أي : ]كؤنما[ سمط منها فتمطعه الطٌور فً الهواء" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)هذا مثل ضربه هللا لمن أشرن باهلل فً بعده من الهدى وهبلكه" لال لتادة:" 
ٌُح فًِ َمَكاٍن َسِحٌٍك{ ]الحج : لوله تعا  [، أي:" أو عصفت به ٖٔلى:}أَْو تَْهِوي بِِه الّرِ

 .(ٗ)الرٌح حتى هوت به فً بعض المهالن البعٌدة"
لال الطبري: ٌمول:" أو هوت به الرٌح فً مكان سحٌك، ٌعنً من بعٌد، من لولهم:  

لٌل للنخلة الطوٌلة: نخلة سحوق;  أبعده هللا وأسحمه، وفٌه لؽتان: أسحمته الرٌح وسحمته، ومنه
 :(٘)ومنه لول الشاعر

 كانت لنا جارة فؤزعجها ... لاذورة تسحك النوى لدما
وٌروى: تسحك: ٌمول: فهكذا مثل المشرن باهلل فً بعده من ربه ومن إصابه الحك، 

 .(ٙ)كبعد هذا الوالع من السماء إلى األرض، أو كهبلن من اختطفته الطٌر منهم فً الهواء"
 .(2)عن مجاهد لوله: "}فً مكان سحٌك{، لال: بعٌد" 
 .(1)"-عز وجل -ٌعنى: بعٌدا، فهذا مثل الشرن فً البعد من هللا لال مماتل:" 
أي: تسمط به الرٌح فً مكان بعٌد، ومعنى اآلٌة: أن من أشرن فمد  لال السمعانً:" 

 .(5)هلن، وبعد عن الحك بعدا ال ٌصل إلٌه بحال ما دام مشركا"
البراء بن عازب: "إن العبد الكافر إذا كان فً انمطاع من الدنٌا وإلبال جاء فً حدٌث و

من اآلخرة نزل إلٌه مبلبكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فٌجلسون منه مد البصر، ثم 
ٌجا ملن الموت، حتى ٌجلس عند رأسه، فٌمول: أٌتها النفس الخبٌثة اخرجً إلى ؼضب هللا 

فتفرق فً جسده، فٌنتزعها كما ٌنتزع السفود من الصوؾ المبلول، فٌؤخذها فإذا  وسخطه. لال:
أخذها لم ٌدعوها فً ٌده طرفة عٌن، حتى ٌجعلوها فً تلن المسوح، وٌخرج منها كؤنتن رٌح 
جٌفة وجدت على وجه األرض، فٌصعدون بها، فبل ٌمرون بها على مئل من المبلبكة إال لالوا: 

ة؟ فٌمولون: فبلن بن فبلن، بؤلبح أسمابه التً كان ٌسمى بها فً الدنٌا حتى ما هذه الروح الخبٌث
: }ال تفتح لهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌنتهً بها إلى السماء الدنٌا، فٌستفتح له، وال ٌفتح له، ثم لرأ رسول هللا 

عالى: اكتبوا أبواب السماء وال ٌدخلون الجنة حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{ فٌمول هللا تبارن وت
كتابه فً سجٌن فً األرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم لرأ: }ومن ٌشرن باهلل فكؤنما خر 
من السماء فتخطفه الطٌر أو تهوي به الرٌح فً مكان سحٌك{، فتعاد روحه فً جسده، فٌؤتٌه 

؟ فٌمول: ملكان، فٌجلسانه، فٌموالن له: من ربن؟ فٌمول: هاه هاه. ال أدري؟ فٌموالن له: مادٌنن
هاه هاه، ال أدري فٌموالن له: ما هذا الرجل الذي بعث فٌكم؟ فٌمول: هاه هاه ال أدري. فٌموالن 
له الدرٌت، فٌنادي مناد من السماء أن كذب فؤفرشوا له من النار، وافتحوا له بابا من النار، 

جل لبٌح فٌؤتٌه من حرها وسمومها. وٌضٌك علٌه لبره، حتى تختلؾ فٌه أضبلعه، وٌؤتٌه ر
الوجه لبٌح الثٌاب منتن الرٌح، فٌمول: أبشر بالذي ٌسوءن هذا ٌوم الذي كنت توعد، فٌمول: من 

 .(ٓٔ)أنت؟ فوجهن الوجه الذي ٌجا بالشر. فٌمول: أنا عملن الخبٌث فٌمول: رب ال تمم الساعة"
 

                                                                                                                                                                              

 .2ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .]بتصرؾ[ٕٓٗ/٘ر:تفسٌر ابن كثٌ (ٕ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٔ5ٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .البٌت مما أنشده األزهري فً تهذٌبه، ونمله عن صاحبه )اللسان: سحك((٘)
 .ٕٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔٗ/1(:ص5ٕٖٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٖٗ/ٖلسمعانً:تفسٌر ا (5)
، ٓٗ٘/ٕ، وسنن أبً داود: كتاب السنة: باب المسؤلة فً المبر: 12ٕ/ٗلطعة من الحدٌث، انظر: المسند:  (ٓٔ)

، وسنن ابن ماجه: كتاب الجنابز: باب ماجاء فً 21/ٗوسنن النسابً: كتاب الجنابز: باب الولوؾ للجنابز: 
 ، وأخرج صدره.5ٗٗ/ٔالجلوس فً الممابر: 
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 المرآن
ِ فَِإنََّها ِمْن تَْمَوى ا ْم َشعَائَِر َّللاَّ  [ٕٖ({ ]الحج : ْٕٖلمُلُوِب )}ذَِلَن َوَمْن ٌَُعّظِ

 التفسٌر:
م معالم الدٌن، ومنها  ذلن ما أمر هللا به ِمن توحٌده وإخبلص العبادة له. ومن ٌمتثل أمر هللا وٌُعَّظِ
أعمال الحج وأماكنه، والذبابح التً تُْذبَح فٌه، وذلن باستحسانها واستسمانها، فهذا التعظٌم ِمن 

 وى هللا وخشٌته.أفعال أصحاب الملوب المتصفة بتم
ِ{ ]الحج :   ْم َشَعابَِر َّللاَّ [، أي:" ذلن ما وضحه هللا لكم من ٕٖلوله تعالى:}ذَِلَن َوَمْن ٌُعَّظِ

 .(ٔ)األحكام واألمثال ومن ٌعظم أمور الدٌن ومنها أعماُل الحج واألضاحً والهداٌا"
:" أي فإن تعظٌمها من أفعال [، أيٕٖلوله تعالى:}فَإِنََّها ِمْن تَْمَوى اْلمُلُوِب{ ]الحج :  

  .(ٕ)أصحاب الملوب المتصفة بتموى هللا وخشٌته"
 .(ٖ)لال ابن عباس: "ٌرٌد من التموى الذي اتماه المتمون" 
أى: فإن تعظٌمها من أفعال ذوى تموى الملوب.. وإنما ذكرت الملوب  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)رها فً سابر األعضاء "ألنها مراكز التموى التً إذا ثبتت فٌها وتمكنت، ظهر أث
، ألن حمٌمة التموى تموى الملوب، كما «الملوب»إلى « التموى»أضاؾ  لال الواحدي:" 

 .(ٙ)، وأشار إلى صدره"(٘)«التموى هاهنا»ولال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-روي فً الحدٌث أن النبً 
ولهذا لال علٌه  أضاؾ التموى إلى الملوب، ألن حمٌمة التموى فً الملب، لال المرطبً:"

 .(1)، وأشار إلى صدره"(2)«التموى هاهنا»الصبلة والسبلم فً صحٌح الحدٌث: 
 

 المرآن
ٌِْت اْلعَتٌِِك ) ى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى اْلبَ  [ٖٖ({ ]الحج : ٖٖ}لَكُْم فٌَِها َمنَافُِع إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 التفسٌر:
ؾ واللبن والركوب، وؼٌر ذلن مما ال ٌضرها لكم فً هذه الهداٌا منافع تنتفعون بها من الصو

 إلى ولت ذبحها عند البٌت العتٌك، وهو الحرم كله.
ى{ ]الحج :   [، أي:" لكم فً الهداٌا منافع ٖٖلوله تعالى:}لَكُْم فٌَِها َمنَافُِع إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 .(5)كثٌرة من الدر والنسل والركوب إلى ولت نحرها"
ى{ ]الحج :  لوله تعالى:}لَكُمْ وفً    [، لوالن:ٖٖفٌَِها َمنَافُِع إَِلى أََجٍل ُمَسمًّ

أحدهما: معناه لكم فً الهداٌا منافع بعد إٌجابها وتسمٌتها هدٌا بؤن تركبوها وتشربوا ألبانها عند 
. وبه لال (ٓٔ)الحاجة.  }إلى أجل مسمى{، ٌعنً: إلى أن تنحروها. وهو لول عطاء بن أبً رباح

 .(ٔٔ)الشافعً
دلوا بما روي عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :"رأى رجبل ٌسوق بدنة فمال له: واست 

 . (ٕٔ)«"اركبها، فمال ٌا رسول هللا إنها بدنة، فمال: اركبها وٌلن، فً الثانٌة أو الثالثة»

                                                             

 .ٕٗٙ/ٕتفاسٌر:صفوة ال(ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٖٙانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٖالكشاؾ: (ٗ)
، ومسلم فً "صحٌحه" كتاب: البر والصلة، 22ٕ/ ٕهذا لطعة من حدٌث رواه اإلمام أحمد فً "مسنده" (٘)

 .هللا عنه من حدٌث أبً هرٌرة رضً 51ٙٔ/ ٗباب: تحرٌم ظلم المسلم 
 . بتمامه.ٙ٘/ٕٔ، وذكره المرطبً بتفسٌره:5ٕٖ/٘ٔالتفسٌر البسٌط: (ٙ)
(2) . 
 .ٙ٘/ٕٔتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٔٗ/ٗ، والبٌان فً مذهب الؽمام الشافعً:ٖٓٗ/ٔانظر: المهذب فً فمه الؽمام الشافعً للشٌرازي: (ٔٔ)
، ومسلم فً الحج، باب: جواز ركوب البدنة ٖٙ٘/  ٖأخرجه البخاري فً الحج، باب: ركوب البدن (ٕٔ)
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المسمى  الثانً: المنافع التً فٌها لبل أن ٌسمى للهدي، فإذا سمٌت للهدي فبل ٌنتفع بها. واألجل
 ، وطابفة من الصحابة.(ٖ)، والزجاج(ٕ)، ومجاهد(ٔ)تسمٌتها: بدنة. وهذا لول ابن عباس

 .(ٗ)األجل المسمى: إلى أن تملد وتشعر" لال ابن عباس:" 
ٌِْت اْلعَِتٌِك{ ]الحج :   [، أي:" ثم مكان ذبحها فً الحرم ٖٖلوله تعالى:}ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى اْلَب

 .(٘)بمكة أو منى"
 .(ٙ)محل هذه الشعابر كلها الطواؾ بالبٌت العتٌك" لال دمحم بن موسى:" 
 .(2)""إلى ٌوم النحر تنحر بمنى لال الضحان وعطاء: 
ثم محلها أي: حٌث ٌحل نحرها، }إلى البٌت العتٌك{، ٌعنً: عند البٌت،  لال الواحدي:" 

 .(1)وهو الحرم كله"
 .(5)النحر ومكانه": هو ولت -ها هنا-« المحل» لال السمعانً:" 
وخص البٌت بالذكر ألنه أشرؾ الحرم كموله تعالى: }َهْدٌاً بَاِلَػ الكعبة{  لال الصابونً:" 
 .(ٓٔ)["5٘]المابدة: 

 [:ٖٖ-ٖٓفوابد اآلٌات:]
 وجوب تعظٌم حرمات هللا لما فٌها من الخٌر العظٌم. -ٔ
ٌَّة بهٌمة األنعام بشرط ذكر اسم ا! ته عند ذبحه -ٕ  ا أو نحرها.تمرٌر حّلِ
 شهادة الزور الشرن باهلل. ٖحرمة لول الزور وشهادة الزور وفً األثر عدلت -ٖ
 وجوب ترن عبادة األوثان ووجوب البعد عنها وترن كل ما ٌمت إلٌها بصلة. -ٗ
 بٌان عموبة الشرن وخسران المشرن. -٘
 تعظٌم شعابر هللا وخاصة البدن من تموى للوب أصحابها. -ٙ
 فاع بالبدن الهداٌا بركوبها وشرب لبنها والحمل علٌها إلى ؼاٌة نحرها بالحرم.جواز االنت -2

 
 

 المرآن
ِ َعلَى َما َرَزلَُهْم ِمْن بَِهٌَمِة اْْلَْنعَاِم فَِإلَُهكُ  ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا ِلٌَْذكُُروا اْسَم َّللاَّ ْم إِلَهٌ َواِحٌد فَلَهُ }َوِلكُّلِ أُمَّ

ِر الْ   [ٖٗ({ ]الحج : ُٖٗمْخبِتٌَِن )أَْسِلُموا َوبَّشِ
 التفسٌر:

ولكل جماعة مإمنة سلفت، جعلنا لها مناسن ِمَن الذبح وإرالة الدماء; وذلن لٌذكروا اسم هللا 
إله واحد هو هللا  -أٌها الناس-تعالى عند ذبح ما رزلهم ِمن هذه األنعام وٌشكروا له. فإلهكم 

ر  المتواضعٌن الخاضعٌن لربهم بخٌَري الدنٌا  -لنبًأٌها ا-فانمادوا ألمره وأمر رسوله. وبّشِ
 واآلخرة.
ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا{ ]الحج :   [، أي:" ولكل جماعة مإمنة سلفت، ٖٗلوله تعالى:}َوِلُكّلِ أُمَّ

 .(ٔٔ)جعلنا لها مناسن ِمَن الذبح وإرالة الدماء"

                                                                                                                                                                              

 .5ٙٓ/  ٕ( ٕٕٖٔلمن احتاج إلٌها، برلم )
 .ٖٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔلتفسٌر:اخرجه ٌحٌى بن سبلم فً ا (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٕٗ/1(:ص5ٕٖٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٕٗ/1(:ص5ٕٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . 2ٕٔ/ٖالتفسٌر الوسٌط:(1)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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ها الناس، جعلنا ذبحا ولكل جماعة سلؾ فٌكم من أهل اإلٌمان باهلل أٌ لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٔ)ٌهرٌمون دمه"

ٍة َجعَْلَنا َمْنَسًكا{ ]الحج : وفً    [، ثبلثة ألوال:ٖٗلوله تعالى:}َوِلُكّلِ أُمَّ
 .(ٕ)أحدها : ٌعنً: حجاً ، وهو لول لتادة

 .(ٖ)الثانً : ذبحاً، وهو لول مجاهد، وعكرمة
 .(ٗ)إهراق الدماء" ولال مجاهد:"
ذا الموضع ٌدل على معنى النحر فكؤنه لال: جعلنا لكل أمة المنسن فً ه لال الزجاج:"

أن تتمرب بؤن تذبح الذبابح هلل، وٌدل على ذلن لوله تعالى:}لٌذكروا اسم هللا على ما رزلهم من 
 .(٘)بهٌمة األنعام{، المعنى لٌذكروا اسم هللا على نحر ما رزلهم من بهٌمة األنعام"

 . (2)، والكلبً(ٙ)والثالث : عٌداً ، وهو لول ابن عباس
 .(1)إنه مكة، لم ٌجعل هللا ألمة لط منسكا ؼٌرها. وهذا لول ابن زٌدالرابع: 
المنَسن فًِ كبلم العرب: الموضع الَِّذي تعتاده وتؤلفه وٌمال: إن لفبلن  لال الفراء:" 

س علٌها بالحج لترداد النا -وهللا أعلم -َمْنِسًكا ٌعتاده فًِ خٌر َكاَن أو ؼٌره. والمناسن بذلن سمٌت
 .(5)والعمرة"
 .(ٓٔ)ولال بعضهم: المنسن الموضع الذي ٌجب تعهده، وذلن جابز" لال الزجاج:" 
ِ َعَلى َما َرَزلَُهْم ِمْن بَِهٌَمِة اأْلَْنعَاِم{ ]الحج :   [، أي:" ٖٗلوله تعالى:}ِلٌَْذكُُروا اْسَم َّللاَّ

 .(ٔٔ)ذه األنعام وٌشكروا له"وذلن لٌذكروا اسم هللا تعالى عند ذبح ما رزلهم ِمن ه
إله واحد هو  -أٌها الناس-[، أي:" فإلهكم ٖٗلوله تعالى:}فَإِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد{ ]الحج :  

 .(ٕٔ)هللا"
فاجتنبوا الرجس من األوثان، واجتنبوا لول الزور، فإلهكم إله واحد ال  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)شرٌن له، فإٌاه فاعبدوا وله أخلصوا األلوهة"
أي : فؤخلصوا له العبادة، واستسلموا [، أي:" ٖٗلوله تعالى:}فَلَهُ أَْسِلُموا{ ]الحج :  

 .(ٗٔ)"لُحْكمه وطاعته
 .(٘ٔ)فله أخلصوا" لال مماتل:" 
 .(ٙٔ)ٌمول: فئللهكم فاخضعوا بالطاعة، وله فذلوا باإللرار بالعبودٌة" لال الطبري:" 
ِر اْلُمْخبِِتٌَن{ ]الح  [، أي:" بشر المطٌعٌن المتواضعٌن الخاشعٌن ٖٗج : لوله تعالى:}َوبَّشِ

 .(2ٔ)بجنات النعٌم"

                                                             

 .2ٕ٘/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘/ٗكت والعٌون:انظر: الن (ٕ)
 .5ٕٕٗ/ٙ(:ص5ٕ2ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕٕٗ/ٙ(:ص5ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٕٕٗ/ٙ(:ص5ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕٙٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
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ٌمول: وبشر ٌا دمحم الخاضعٌن هلل بالطاعة، المذعنٌن له بالعبودٌة،  لال الطبري:" 
 .(ٔ)المنٌبٌن إلٌه بالتوبة"

ِر اْلُمْخِبتٌَِن{ ]الحج : وفً    [، وجوه:ٖٗلوله تعالى:}َوبَّشِ
، ومنه لوله تعالى :}فَتُْخبْت (ٖ)، وٌحٌى بن سبلم(ٕ)، وهو لول مجاهدالمطمبنٌن إلى هللاأحدها : 

 [. ٗ٘لَهُ لُلُوبُُهم{ ] الحج : 
 .(ٙ)، والضحان(٘)، و لتادة(ٗ)-فً رواٌة-الثانً : معناه: المتواضعٌن ، وهو لول مجاهد

 .(2)اإلخبات: التواضع والولار" لال ابن لتٌبة:" 
، وهً المكان المنخفض منها، فكل «الخبت من األرض»واشتماله من:  لال الزجاج:" 

 .(1)مخبت متواضع"
 .(ٔٔ)، والفراء(ٓٔ)، وسهل بن عبدهللا(5)الثالث : الخاشعٌن ، وهو لول الحسن

لال الماوردي :"والفرق بٌن التواضع والخشوع أن التواضع فً األخبلق والخشوع فً 
 .(ٕٔ)األبدان"
 .(ٖٔ). لاله السديالوجلٌنالرابع : 

 .(ٗٔ)خامس : المخلصٌن ، وهو لول إبراهٌم النخعً، ومماتلال
 .(٘ٔ)السادس : الرلٌمة للوبهم ، وهو لول الكلبً

 .(2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)السابع : أنهم المجتهدون فً العبادة ، وهو لول الكلبً
 ً  .(1ٔ)الثامن : أنهم الصالحون المطمبنون ، وهو مروي عن مجاهد أٌضا

 ،(5ٔ)عمرو بن أوس، وإذا ظلمواْ لم ٌنتصرواْ ، وهو لول التاسع : هم الذٌن ال ٌظلمون 
 .(ٕٔ)، والخلٌل بن أحمد(ٕٓ)ومجاهد
وهذه األلوال متماربة المعانً، وإن اختلفت ألفاظها، ألن اإلنابة إلى هللا  لال الطبري:" 

من خوؾ هللا، ومن الخشوع والتواضع هلل بالطاعة، والطمؤنٌنة إلٌه من الخشوع له، ؼٌر أن 
 .(ٕٕ)اإلخبات"، عند العرب: الخشوع والتواضع"نفس "

                                                             

 .1ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٙ/1ٔر الطبري:انظر: تفسٌ (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .2ٓٗ/ٕ(:ص5ٖٔٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٗ)
 .1ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٓؼرٌب المرآن: (2)
 .2ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٕ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .21سٌر التستري:انظر: تف (ٓٔ)
 .5/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕ٘/ٗالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٕ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٕ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٕ٘/ٗت والعٌون:انظر: النك (1ٔ)
 .5ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٕٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٕ٘/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٕٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٕ)
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ُ َوِجَلْت لُلُوبُُهْم {  لال ابن كثٌر:"  وأحسن ما ٌفّسر بما بعده وهو لوله : } الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ
ابِِرٌَن َعلَى َما أََصابَُهْم { أي : من المصابب"  .(ٔ)أي : خافت منه للوبُهم ، } َوالصَّ

 
 المرآن
ا َرَزْلنَاهُمْ }الَِّذٌَن إِ  اَلِة َوِممَّ ابِِرٌَن َعلَى َما أََصابَُهْم َواْلُمِمٌِمً الصَّ ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم َوالصَّ  ذَا ذُِكَر َّللاَّ
 [ٖ٘({ ]الحج : ٌُْٖ٘نِفمُوَن )
 التفسٌر:

هإالء المتواضعون الخاشعون ِمن صفاتهم أنهم إذا ذُِكر هللا وحده خافوا عمابه، وَحِذروا 
ه، وإذا أصابهم بؤس وشدة صبروا على ذلن مإملٌن الثواب من هللا عز وجل، وأدَّْوا مخالفت

الصبلة تامة، وهم مع ذلن ٌنفمون مما رزلهم هللا فً الواجب علٌهم ِمن زكاة ونفمة عٌال، وَمن 
 َوَجبَْت علٌهم نفمته، وفً سبٌل هللا، والنفمات المستحبة.

ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم{ ]الحج :  لوله تعالى:}الَِّذٌَن إِذَا ذُِكرَ   [، أي:" هإالء المتواضعون َّٖ٘للاَّ
  .(ٕ)الخاشعون ِمن صفاتهم أنهم إذا ذُِكر هللا وحده خافوا عمابه، وَحِذروا مخالفته"

 .(ٖ)ٌعنً: خافت للوبهم" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
: وبشر ٌا دمحم هذا من نعت المخبتٌن; ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 

 .(ٗ)المخبتٌن الذٌن تخشع للوبهم لذكر هللا وتخضع من خشٌته وجبل من عمابه وخوفا من سخطه"
لال الصابونً:أي:" إذا ذكر هللا خافت وارتعشت لذكره للوبهم إِلشراق أشعة جبلله  

 .(٘)علٌها فكؤنهم بٌن ٌدٌه والفون، ولجبلله وعظمته مشاهدون"
  .(ٙ)إذا ذكر هللا عند الشًء وجل للبه" سدي:"لال ال 
 .(2)عن مماتل :}الذٌن إذا ذكر هللا وجلت للوبهم{، عند ما ٌخوفون" 

 .(1)لوله: "}الذٌن إذا ذكر هللا وجلت للوبهم{، لال: ال تمسو للوبهم"عن ابن زٌد،  
ابِِرٌَن َعلَى َما أََصابَُهْم{ ]الحج :   وإذا أصابهم بؤس وشدة  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}َوالصَّ

 .(5)صبروا على ذلن مإملٌن الثواب من هللا عز وجل"
 .(ٓٔ)لال مماتل :" من الببلء والمصٌبات" 
 .(ٔٔ)من شدة فً أمر هللا، ونالهم من مكروه فً جنبه" لال الطبري:" 
بَلةِ{ ]الحج :   به [، أي:" والمإدٌن حمه تعالى فٌما أوجٖ٘لوله تعالى:}َواْلُمِمٌِمً الصَّ

 .(ٕٔ)علٌهم من فرٌضة الصبلة فً أولاتها مستمٌمةً كاملة مع الخشوع والخضوع"
 .(ٖٔ)المفروضة"لال الطبري:أي:" 
الصلوات الخمس ٌحافظون على وضوبها، وموالٌتها، وركوعها،  لال ٌحٌى بن سبلم:" 

 .(ٔ)وسجودها"
 .(ٕ)لال مماتل :" ٌعنً: إلامتها بؤداء ما استحفظهم هللا فٌها" 

                                                             

 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٙ/ٖٔ(:ص1ٙٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٙ/1ٔاخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕر:، وصفوة التفاسٌٖٔٔ/2ٔانظر: تفسٌر المراؼً:  (ٕٔ)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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بَلةِ الجمهور: }لرأ  {، باإلضافة. السبعةَ وبمٌةَ العشرة أٌضا. ولرأ ابن َواْلُمِمٌِمً الصَّ
ٌْمَع :   .(ٖ)، بالنصب«والممٌمٌَن الصبلة»السََّم
ا َرَزْلَناهُْم ٌُْنِفمُوَن{ ]الحج :   [، أي:" وٌنفمون مما رزلهم هللا فً ٖ٘لوله تعالى:}َوِممَّ

 .(ٗ)وجوه الخٌرات"
 .(٘)ٌعنً: الزكاة المفروضة" بلم:"لال ٌحٌى بن س 
"فً الواجب علٌهم إنفالها فٌه، فً زكاه ونفمة عٌال ومن وجبت  لال الطبري: ٌفمون: 

 .(ٙ)علٌه نفمته وفً سبٌل هللا"
 

 المرآن
ِ َعلَ  ٌٌْر فَاْذُكُروا اْسَم َّللاَّ ِ لَكُْم فٌَِها َخ ٌَْها َصَوافَّ فَِإذَا َوَجبَْت }َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَكُْم ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ

ْرنَاَها لَكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن ) ({ ]الحج : ُٖٙجنُوبَُها فَكُلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلمَانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَن َسخَّ
ٖٙ] 

  التفسٌر:
 -أٌها المتمربون-م فٌها وجعلنا لكم نَْحَر البُْدن من شعابر الدٌن وأعبلمه; لتتمربوا بها إلى هللا، لك

خٌر فً منافعها من األكل والصدلة والثواب واألجر، فمولوا عند ذبحها: بسم هللا. وتُْنَحر اإلبل 
والفة لد ُصفَّْت ثبلث من لوابمها ولٌُِّدت الرابعة، فإذا سمطت على األرض جنوبها فمد حلَّ 

والمعترَّ  -وهو الفمٌر الذي لم ٌسؤل تعففًا-انع أكلها، فلٌؤكل منها ممربوها تعبًدا وٌُْطِعُموا منها الم
ر هللا البُْدن لكم، لعلكم تشكرون هللا على تسخٌرها لكم.  الذي ٌسؤل لحاجته، هكذا سخَّ

ِ{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" وجعلنا لكم نَْحَر ٖٙ}َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَكُْم ِمْن َشعَابِِر َّللاَّ
 .(2)وأعبلمه; لتتمربوا بها إلى هللا" البُْدن من شعابر الدٌن

 .(1)ٌعنً: أجر فً نحرها والصدلة منها تتمربون بها إلى هللا" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(5)ٌعنً: فً البدن أجر" لال السدي:" 
ٌمول: لكم فً نحرها أجر فً اآلخرة ومنفعة فً الدنٌا، وإنما سمٌت البدن  لال مماتل:" 

إلى مكة، والهدى الذي ٌنحر بمكة ولم ٌملد ولم ٌشعر والجزور البعٌر ألنها تملد وتشعر وتساق 
 .(ٓٔ)الذي لٌس ببدنة وال بهدى"

البدن: هو الضخم من كل شًء، ولذلن لٌل المرئ المٌس بن النعمان  لال الطبري:" 
صاحب الخورنك، والسدٌر البدن: لضخمه واسترخاء لحمه، فإنه ٌمال: لد بدن تبدٌنا. فمعنى 

واإلبل العظام األجسام الضخام، جعلناها لكم أٌها الناس من شعابر هللا: ٌمول: من أعبلم  الكبلم.
أمر هللا الذي أمركم به فً مناسن حجكم إذا للدتموها وجللتموها وأشعرتموها، علم بذلن وشعر 

 .(ٔٔ)أنكم فعلتم ذلن من اإلبل والبمر"
 .(ٕٔ): البمرة والبعٌر"والبدن جعلناها لكم من شعابر هللا{، لالعن عطاء: "} 

                                                                                                                                                                              

 .2ٖ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٔ)
 .5ٖٕٗ/1(:ص5ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/٘انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (٘)
 .5ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٔ/2ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .2ٖ٘/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
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ٌٌْر{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" لكم فٌها نفع فى الدنٌا كالركوب واللبن، ٖٙ}لَكُْم فٌَِها َخ
 .(ٔ)وأجر فى اآلخرة بنحرها والتصدق بها"

ٌمول: لكم فً البدن خٌر، وذلن الخٌر هو األجر فً اآلخرة بنحرها  لال الطبري:" 
 .(ٕ)كوب إذا احتاج إلى ركوبها"والصدلة بها، وفً الدنٌا: الر

 .(ٖ)أجر ومنافع فً البدن" لال مجاهد:" 
إذا اضطررت إلى بدنتن ركبتها  . ولال:"(ٗ)اللبن والركوب إذا احتاج" لال إبراهٌم:" 

 .(٘)وشربت لبنها"
 .(ٙ)من احتاج إلى ظهر البدنة ركب، ومن احتاج إلى لبنها شرب" ولال إبراهٌم:" 
{ ]الحج : }فَاذْ لوله تعالى:  ٌَْها َصَواؾَّ ِ َعلَ [، أي:" فاذكروا اسم هللا على ٖٙكُُروا اْسَم َّللاَّ

البدن حٌن نحركم إٌاها لابمات لد صففن أٌدٌهن وأرجلهن، ولولوا: بسم هللا وهللا أكبر، اللهم منن 
 .(2)وإلٌن"

 .(1)فاذكروا اسم هللا على البدن عند نحركم إٌاها صواؾ" لال الطبري:ٌمول:" 
عن ابن عباس، لوله: "}صواؾ{، لال: لابمة، لال: ٌمول: هللا أكبر، ال إله إال هللا، اللهم  

 .(5)منن ولن"
عن أبً ظبٌان، عن ابن عباس، لال: "للت له: لول هللا: }فاذكروا اسم هللا علٌها  

م منن ولن، صواؾ{، لال: إذا أردت أن تنحر البدنة فانحرها، ولل: هللا أكبر، ال إله إال هللا، الله
 .(ٓٔ)ثم سم ثم انحرها. للت: فؤلول ذلن لؤلضحٌة، لال: ولؤلضحٌة"

الصواؾ: أن تعمل لابمة واحدة، وتصفها على ثبلث فتنحرها  لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)كذلن"

 .(ٕٔ)الصواؾ: إذا عملت رجلها ولامت على ثبلث" لال مجاهد:" 

ة البٌت تصؾ أٌدٌها بالمٌود، لال: عن عبد هللا: "أنه كان ٌنحر البدن وهً لابمة مستمبل 
 .(ٖٔ)هً التً ذكر هللا: }فاذكروا اسم هللا علٌها صواؾ{"

بجٌر بن سالم: "رأٌت ابن عمر وهو ٌنحر بدنته، لال: فمال: }صواؾ{، كما لال لال  
 .(ٗٔ)هللا، لال: فنحرها وهً لابمة معمولة إحدى ٌدٌها"

بالٌاء منصوبة، « صوافً:»ءوا وروي عن الحسن ومجاهد وزٌد بن أسلم، أنهم لر 
 .(٘ٔ)بمعنى: خالصة هلل ال شرٌن له فٌها صافٌة له

 .(ٙٔ)، بمعنى: معملة«صوافن»عن ابن مسعود أنه لرأه: و 

                                                             

 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٙ/1ٔ:أخرجه الطبري (ٗ)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (2)
 .ٖٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٔٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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[، أي:" فإذا سمطت وزهمت أرواحها ولم ٖٙ}فَإِذَا َوَجَبْت ُجنُوبَُها{ ]الحج : لوله تعالى: 
 .(ٔ)ٌبك لها حركة"

حرت فسمطت مٌتة بعد النحر.. وهو من لولهم: لد وجبت فإذا ن لال الطبري:ٌمول:" 
 :(ٕ)الشمس: إذا ؼابت فسمطت للتؽٌب، ومنه لول أوس بن حجر

 ألم تكسؾ الشمس والبدر ... والكواكب للجبل الواجب
 .(ٖ)الوالع"«: الواجب»ٌعنً بـ

 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}فإذا وجبت جنوبها{، لال: إذا نحرت" 
 .(٘)ا وجبت جنوبها{، سمطت إلى األرض"عن مجاهد: "}فإذ 
 .(ٙ)إذا فرؼت ونحرت" لال ابن إسحاق:" 
 .(2)فإذا ماتت" لال ابن زٌد:" 
 .(1)[، أي:" فمد حل لكم أكلها"ٖٙ}فَكُلُوا ِمْنَها{ ]الحج : لوله تعالى: 
لال إبراهٌم:" المشركون كانوا ال ٌؤكلون من ذبابحهم، فرخص للمسلمٌن، فؤكلوا منها،  

 .(5)ن شاء أكل ومن شاء لم ٌؤكل"فم
 .(ٓٔ)إن شاء أكل وإن شاء لم ٌؤكل، فهً بمنزلة: }وإذا حللتم فاصطادوا{" لال مجاهد:" 
{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" وأطعموا المانع المستؽنى بما ٖٙ}َوأَْطِعُموا اْلمَانَِع َواْلُمْعتَرَّ

رض لكم، وٌؤتى إلٌكم لتطعموه من تعطونه وهو فى بٌته ببل مسؤلة، والمعتر الذى ٌتع
{ ]الحج : لوله تعالى:وفً    [، ألوال:ٖٙ}َوأَْطِعُموا اْلمَانَِع َواْلُمْعتَرَّ

 أحدها: أن المانع: الذي ٌسؤل، والمعتر السابل الذي ٌتعرض وال ٌسؤل، رواه بكر بن عبد هللا
 . (٘ٔ)، واختاره الفراء(ٗٔ)، والكلبً(ٖٔ)، وبه لال سعٌد بن جبٌر(ٕٔ)عن ابن عباس

لال الفراء:" المانع: الَِّذي ٌَْسؤلن فما أعطٌته من شًء لبله، والمعتر: ساكت ٌتعرض لن  

 .(ٙٔ)عند الذبٌحة، وال ٌسؤلن
، وبه (2ٔ)الثانً: أن المانع، المتعفؾ، والمعتر: السابل، رواه علً بن أبً طلحة عن ابن عباس

 . (ٕٓ)براهٌم النخعً، وإ(5ٔ)، ولتادة(1ٔ)فً رواٌة-لال مجاهد
 .(ٔ)وروي عن الحسن كالمولٌن

                                                             

 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .البٌت ألوس بن حجر كما لال المإلؾ. والجبل هنا: ٌرٌد به رجبل عظٌما، والواجب الذي مات(ٕ)
 .]بتصرؾ[ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 . ٖ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 . ٖ٘ٙ/1ٔبري:أخرجه الط(٘)
 . ٖ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(ٙ)
 . ٖ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(2)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (1)
 .ٖ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٖ٘ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/2ٔتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .1ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .2ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .2ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .2ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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الثالث: أن المانع: المستؽنً بما أعطٌته وهو فً بٌته، والمعتر: الذي ٌتعرض لن وٌلم بن وال 
 .(ٕ)ٌسؤل، رواه العوفً عن ابن عباس

 . (ٖ)وروي عن إبراهٌم ومجاهد: "المانع: الجالس فً بٌته، والمعتر: الذي ٌتعرض لن" 
 .(ٗ)بن جبٌر:" المانع: الذي ٌمنع، والمعتر: الذي ٌعترٌن"وعن سعٌد  

ولال مجاهد: المانع: جارن الذي ٌمنع بما أعطٌته، والمعتر: الذي ٌتعرض لن وال 
 . (٘)ٌسؤلن"

لال المرظً:" المانع: الذي ٌمنع بالشًء الٌسٌر ٌرضى به، والمعتر: الذي ٌمر بجانبن ال 
 .(ٙ)ٌسؤل شٌبا; فذلن المعتر"

بن الجوزي:"فعلى هذا ٌكون معنى المانع: أن ٌمنع بما أعطً، ومن لال: هو لال ا
 . (2)المتعفؾ، لال: هو المانع بما عنده"

الرابع: المانع: أهل مكة، والمعتر: الذي ٌعتر بهم من ؼٌر أهل مكة، رواه خصٌؾ عن 
 .(1)مجاهد

 . (5)لٌث عن مجاهد الخامس: المانع: الجار وإن كان ؼنٌا، والمعتر الذي ٌعتر بن، رواه
 .(ٓٔ)لال مجاهد:" المانع: جارن الؽنً، والمعتر: من اعتران من الناس" 
 .(ٔٔ)ولال إبراهٌم:" أحدهما السابل، واآلخر الجار" 

السادس: المانع: المسكٌن الذي ٌطوؾ، والمعتر: الصدٌك والضعٌؾ الذي ٌزور، لاله زٌد بن 
 . (ٕٔ)أسلم

، (ٖٔ)-فً رواٌة-ر: الذي ٌعتر بالبدن. وهذا مروي عن مجاهدالسابع: المانع: الطامع، والمعت
 .(ٗٔ)وعطاء
المانع: المسكٌن، والمعتر: الذي ٌعتر الموم للحمهم ولٌس بمسكٌن، وال تكون له ذبٌحة، الثامن: 

 .(٘ٔ)ٌجًء إلى الموم من أجل لحمهم، والبابس الفمٌر: هو المانع. وهذا مروي عن ابن زٌد أٌضا
لى هذه األلوال بالصواب لول من لال: عنً بالمانع: السابل; ألنه لو وأو لال الطبري:" 

كان المعنً بالمانع فً هذا الموضع، المكتفً بما عنده والمستؽنً به لمٌل: وأطعموا المانع 
والسابل، ولم ٌمل: وأطعموا المانع والمعتر. وفً إتباع ذلن لوله: والمعتر، الدلٌل الواضح على 

السابل، من لولهم: لنع فبلن إلى فبلن، بمعنى سؤله وخضع إلٌه، فهو ٌمنع أن المانع معنً به 
 :(ٙٔ)لنوعا; ومنه لول لبٌد

 وأعطانً المولى على حٌن فمره ... إذا لال أبصر خلتً ولنوعً 

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗٙ/1ٔبري:أخرجه الط (ٖ)
 .ٓٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٖانظر: زاد المسٌر: (2)
 .2ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٓٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
. والخلة بالفتح: الحاجة والفمر. 15ٔٔالبٌت للبٌد كما لال المإلؾ، ولم أجده فً دٌوانه طبعة لٌدن سنة (ٙٔ)

 .رحناه وبٌناه فً الشاهد الذي لبلهاللحٌانً: خلة به شدٌدة: أي خصاصة. والمنوع: السإال، ولد ش
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وأما المانع الذي هو بمعنى المكتفً، فإنه من لنعت بكسر النون ألنع لناعة ولنعا 
 .(ٔ)ذي ٌؤتٌن معترا بن لتعطٌه وتطعمه"ولنعانا. وأما المعتر: فإنه ال

لال ابن لتٌبة: " }المانع{ السابل، ٌمال: لنع ٌمنع لنوعا; ومن الرضا لنع ٌمنع لناعة، 
و}المعتر{ الذي ٌعترٌن: أي ٌلم بن لتعطٌه وال ٌسؤل. ٌمال: اعترنً وعرنً، وعرانً 

 ..(ٕ)واعترانً"
ابل، ٌمال: لنع الرجل لنوعا إذا سؤل، الس«: المانع»ولال الزجاج: "مذهب أهل اللؽة أن 

 :(ٖ)فهو لانع، وأنشدوا للشماخ
 لمال المرء ٌصلحه فٌؽنً. . . مفالره أعؾ من المنوع

أي: أعؾ من السإال، ولنع لناعة إذا رضً فهو لنع، والمعتر: الذي ٌعترٌن فٌطلب ما 
 .(ٗ)عندن، سؤلن إذ سبلت عن السإال وكذلن المعتري"

ْرَناَها لَكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن{ ]الحج : }َكذَ لوله تعالى:  ر هللا ِٖٙلَن َسخَّ [، أي:" هكذا سخَّ
 .(٘)البُْدن لكم، لعلكم تشكرون هللا على تسخٌرها لكم"

ٌمول هكذا سخرنا البدن لكم أٌها الناس. ٌمول: لتشكرونً على تسخٌرها  لال الطبري:" 
 .(ٙ)لكم"

 
 المرآن

َ لُ  َ َعلَى َما }لَْن ٌَنَاَل َّللاَّ َرَها لَكُْم ِلتَُكبُِّروا َّللاَّ ُحوُمَها َواَل ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْمَوى ِمْنُكْم َكذَِلَن َسخَّ
ِر اْلُمْحِسنٌَِن )  [6ٖ({ ]الحج : 6َٖهَداكُْم َوبَّشِ

 التفسٌر:
بلص فٌها، وأن ٌكون لن ٌنال هللاَ ِمن لحوم هذه الذبابح وال من دمابها شًء، ولكن ٌناله اإلخ

; لتعظموا هللا، وتشكروا له على ما -أٌها المتمربون-المصد بها وجه هللا وحده، كذلن ذللها لكم 
ر  المحسنٌن بعبادة هللا وحده والمحسنٌن إلى  -أٌها النبً-هداكم من الحك، فإنه أهٌل لذلن. وبّشِ

 خلمه بكل خٌر وفبلح.
 سبب النزول:

ركون إذا ذبحوا استمبلوا الكعبة بالدماء فٌنضحون بها نحو لال ابن عباس:" كان المش 
 .(2)الكعبة، فؤراد المسلمون أن ٌفعلوا ذلن فؤنزل هللا }لن ٌنال هللا لحومها وال دماإها{"

وحكً المرطبً عن ابن عباس: "كان أهل الجاهلٌة ٌضرجون البٌت بدماء البدن، فؤراد  
 .(1)المسلمون أن ٌفعلوا ذلن فنزلت اآلٌة"

عن ابن جرٌج لال: "كان أهل الجاهلٌة ٌنضحون البٌت بلحوم اإلبل ودمابها فمال:  
 .(5)أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فنحن أحك أن ننضح، فؤنزل هللا }لن ٌنال هللا لحومها{"

َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْمَوى   [، 2ِٖمْنكُْم{ ]الحج : لوله تعالى:}لَْن ٌََناَل َّللاَّ
أي:" لن ٌنال هللَا ِمن لحوم هذه الذبابح وال من دمابها شًء، ولكن ٌناله اإلخبلص فٌها، وأن 

 .(ٔ)ٌكون المصد بها وجه هللا وحده"
                                                             

 .ٓٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٕؼرٌب المرآن: (ٕ)
 ٗٙ/ ٕٔوالمرطبً  ٕٖٔ/ ٖ، والجمهرة 1ٖٙ/1ٔ، وتفسٌر الطبري ٔ٘/ٕ، ومجاز المرآن:ٙ٘دٌوانه ص (ٖ)

 .واللسان )لنع(
 .]بتصرؾ بسٌط[5ٕٗ-1ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٗٔٔ/2ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٗٙ/1ٔفسٌر الطبري:ت (ٙ)
، وحكاه عنه المرطبً فً ابن المنذر وابن مردوٌه، وعزاه إلى ٙ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2)

 .5ٖٕ. وذكره ابن لتٌبة فً ؼرٌب المرآن:٘ٙ/ٕٔالتفسٌر:
 .٘ٙ/ٕٔتفسٌر المرطبً:(1)
 ، وعزاه إلى ابن ابً حاتم.ٙ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (5)
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ٌمول: ال ٌصعد إلى هللا لحومها وال دماإها، ولد كان المشركون ٌذبحون  لال ٌحٌى:" 
ت، لوله: }ولكن ٌناله التموى منكم{ ٌصعد إلٌه التموى آللهتهم ثم ٌنضحون دماءها حول البٌ

 .(ٕ)منكم، ٌعنً من آمن"
لال الطبري:ٌمول:" لم ٌصل إلى هللا لحوم بدنكم وال دماإها، ولكن ٌناله اتماإكم إٌاه أن  

اتمٌتموه فٌها فؤردتم بها وجهه، وعملتم فٌها بما ندبكم إلٌه وأمركم به فً أمرها وعظمتم بها 
 .(ٖ)حرماته"
ٌَنَالُهُ التَّْمَوى منكم{ أَْي:   َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُإَها }َولَِكْن  لال الواحدي:" أَْي: لن ٌصل إلى َّللاَّ

النٌَِّّةُ واإِلخبلص وما أرٌد به وجه هللا تعالى"
(ٗ). 

أن الذي ٌصل  -عز وجل  -كانوا إذا ذبحوا لطخوا البٌت بالدم، فؤعلم هللا  لال الزجاج:" 
 .(٘)واه وطاعته فٌما ٌؤمر به"إلٌه تم

 .(ٙ)"}ولكن ٌناله التموى منكم{، لال: ما أرٌد به وجه هللا عن إبراهٌم:" 
إن اتمٌت هللا فً هذه البدن، وعملت فٌها هلل، وطلبت ما لال هللا تعظٌما  لال ابن زٌد:" 

ملوب( لال )ومن لشعابر هللا ولحرمات هللا، فإنه لال: }ومن ٌعظم شعابر هللا فإنها من تموى ال
ٌعظم حرمات هللا فهو خٌر له عند ربه{ لال: وجعلته طٌبا، فذلن الذي ٌتمبل هللا. فؤما اللحوم 

 .(2)"والدماء، فمن أٌن تنال هللا؟
ال عبرة بؤعٌان األفعال سواء كانت بدنٌة محضة، أو مالٌة صرفة، أو  لال المشٌري:" 

، فإذا انضاؾ إلى أكساب « ٔ»ا باإلخبلص بما له تعلك بالوجهٌن، ولكن العبرة بالترانه
الجوارح إخبلص المصود، وتجردت عن مبلحظة أصحابها لؤلؼٌار صلحت للمبول، وٌمال 
التموى شهود الحك بنعت التفرد فبل ٌشاب تمربن بمبلحظة أحد، وال تؤخذ عوضا على عمل من 

 .(1)بشر"

 .(5)، بالتاء«لن تنال هللا لحومها»ولربت: 
َ َعَلى َما َهَداكُْم{ ]الحج : لوله تعالى:  َرَها لَكُْم ِلتَُكّبُِروا َّللاَّ [، أي:" كذلن 2ٖ}َكذَِلَن َسخَّ

; لتعظموا هللا، وتشكروا له على ما هداكم من الحك، فإنه أهٌل -أٌها المتمربون-ذللها لكم 
 .(ٓٔ)لذلن"

هداكم، ٌعنً لال الطبري:ٌمول:" ٌمول: هكذا سخر لكم البدن، كً تعظموا هللا على ما  
 .(ٔٔ)على توفٌمه إٌاكم لدٌنه وللنسن فً حجكم"

 .(ٕٔ)""}لتكبروا هللا على ما هداكم{، لال: على ذبحها فً تلن األٌام عن ابن زٌد: 
ِر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]الحج :  ر 2ٖلوله تعالى:}َوبَّشِ المحسنٌن بعبادة  -أٌها النبً-[، أي:" وبّشِ

 .(ٖٔ)خٌر وفبلح" هللا وحده والمحسنٌن إلى خلمه بكل
 .(ٗٔ)بالجنة" لال ٌحٌى: أي:"

                                                                                                                                                                              

 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٔٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٗالوجٌز: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٔٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٔٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (2)
 .ٙٗ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (1)
 .5ٕٗ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (5)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗٔ)
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لال الطبري:" ٌمول: وبشر ٌا دمحم الذٌن أطاعوا هللا فؤحسنوا فً طاعتهم إٌاه فً الدنٌا  
 .(ٔ)بالجنة فً اآلخرة"

 .(ٕ)فمن فعل ما ذكر هللا فً هذه اآلٌات فمد أحسن" لال مماتل:" 
وأمارة ، (ٖ)«د هللا كؤنن تراه..أن تعب»كما فى الخبر: « اإلحسان» لال المشٌري:" 

 .(ٗ)صحته سموط التعب بالملب عن صاحبه، فبل ٌستثمل شٌبا، وال ٌتبرم بشىء"
 [:2ٖ-ٖٗفوابد اآلٌات:]

ذبح المربان مشروع فً سابر األدٌان اإللهٌة وهو دلٌل على أنه ال إله إال هللا إذ وحدة  -ٔ
 التشرٌع تدل على وحدة المشرع.

مربان هو أن ٌذكر هللا تعالى، ولذا وجب ذكر اسم هللا عند ذبح ما ٌذبح وسر مشروعٌة ذبح ال
 ونحر ما ٌنحر بلفظ بسم هللا وهللا أكبر.

 تعرٌؾ المخبتٌن أهل البشارة السارة برضوان هللا وجواره الكرٌم. -ٕ
 وجوب ذكر اسم هللا على بهٌمة األنعام. -ٖ
 موتها وخروج روحها.بٌان كٌفٌة نحر البدن، وحرمة األخذ منها لبل  -ٗ
 الندب إلى األكل من الهداٌا ووجوب إطعام الفمراء والمساكٌن منها. -٘
 وجوب شكر هللا على كل إنعام. -ٙ
مشروعٌة التكبٌر عند أداء المناسن كرمً الجمار وذبح ما ٌذبح وبعد الصلوات الخمس أٌام  -2

 التشرٌك.
ٌِْه َوَسلََّم.فضٌلة اإلحسان وفوز المحسنٌن ببشرى على لسان  -1  رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

 المرآن
اٍن َكفُوٍر ) َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ َّللاَّ  [6ٖ({ ]الحج : 6ٖ}إِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
ان إن هللا تعالى ٌدفع عن المإمنٌن عدوان الكفار، وكٌد األشرار; ألنه عز وجل ال ٌحب كل خ وَّ

 ألمانة ربه، جحود لنعمته.
َ ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" إن هللا تعالى ٌدفع عن 1ٖ}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)المإمنٌن عدوان الكفار، وكٌد األشرار"
 إن هللا ٌدفع ؼابلة المشركٌن عن الذٌن آمنوا باهلل وبرسوله، ولٌل: لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)إنه عنى بذلن دفع هللا كفار لرٌش عمن كان بٌن أظهرهم من المإمنٌن لبل هجرتهم"
هذا ٌدل على النصر من عنده، أي فإذا دفعتم، أي فإذا فعلتم هذا، وخالفتم  لال الزجاج:" 

 .(2)الجاهلٌة فٌما تفعلونه فً نحرهم، وإشراكهم باهلل، فإن هللا ٌدفع عن حزبه"
 .(1)عنهم فٌعصمهم من الشٌطان فً دٌنهم" ٌدافع لال الحسن:" 
 .(5)وهللا ما ٌضٌع هللا رجبل لط حفظ له دٌنه" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)، بؽٌر ألؾ«إن هللا ٌدفع»لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو:و 

                                                             

 .ٔٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
عن اإلسبلم واإلٌمان، -لطعة من حدٌث عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً سإال جبرٌل علٌه السبلم (ٖ)

، ٗٔٔ/  ٔسان، أخرجه البخاري فً اإلٌمان، باب سإال جبرٌل النبً عن اإلٌمان واإلسبلم واإلحسان: واإلح
 .2ٖ-ٖٙ/  ٔ( : 1ومسلم فً اإلٌمان، باب بٌان اإلٌمان واإلسبلم واإلحسان، برلم )

 .ٙٗ٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٗ)
 .ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖآن:معانً المر (2)
 .1ٖٓ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (1)
 . باختبلؾ ٌسٌر.1ٖٓ/ٔ، وٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:5ٕ٘ٗ/1(:ص5٘1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
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اٍن َكفُوٍر{ ]الحج : لوله تعالى:  َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ [، أي:" إنه تعالى ال ٌحب كل 1ٖ}إِنَّ َّللاَّ
ا  .(ٔ)ن ألمانة ربه، جحود لنعمته"خوَّ

إن هللا ال ٌحب كل خوان ٌخون هللا فٌخالؾ أمره ونهٌه وٌعصٌه  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)وٌطٌع الشٌطان، جحود لنعمه عنده، ال ٌعرؾ لمنعمها حمه فٌشكره علٌها"

من الخٌانة، أي: من ذكر اسم ؼٌر هللا وتمرب إلى « فعال»}خوان{،  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)«"خوان كفور:»صنام بذبٌحته فهو األ

 .(ٗ)عن سفٌان لوله: "}إن هللا ال ٌحب{، لال: ال ٌمرب" 
 .(٘)«"الكفار»، ٌعنً به: «كفور»كل شًء فً المرآن  لال مجاهد:" 
ٌَْن أَ   ْن عن الحسن فً لوله: "}إِنَّا َعَرْضنَا األََمانَةَ َعلَى السََّمَواِت َواألَْرِض َواْلِجبَاِل فَؤَبَ

ُ اْلُمنَافِِمٌَن 2ٌَْٕحِمْلنََها َوأَْشَفْمَن ِمْنَها َوَحَملََها اإِلْنَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوال } َب َّللاَّ { ِلٌُعَذِّ
[، لال: هما اللذان ظلماها، هما اللذان 2ٖ-2َٕواْلُمنَافِمَاِت َواْلُمْشِرِكٌَن َواْلُمْشِرَكاِت{ ]األحزاب: 

 .(ٙ)والمشرن"خاناها: المنافك 
 

 المرآن
َ َعلَى نَْصِرِهْم َلمَِدٌٌر )  [6ٖ({ ]الحج : 6ٖ}أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
كان المسلمون فً أول أمرهم ممنوعٌن من لتال الكفار، مؤمورٌن بالصبر على أذاهم، فلما بلػ 

، وأصبح لئلسبلم لوة « المدٌنة»مهاجًرا إلى « مكة»ً ملسو هيلع هللا ىلص من أذى المشركٌن مداه وخرج النب
أَِذَن هللا للمسلمٌن فً المتال; بسبب ما ولع علٌهم من الظلم والعدوان، وإن هللا تعالى لادر على 

هم.  نصرهم وإذالل عدّوِ

 سبب النزول:
ة لال أبو بكر: أخرجوا نبٌهم، إنا هلل وإنا عن ابن عباس لال: "لما خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص من مك 

إلٌه راجعون، لٌهلكن الموم! فنزلت: }أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ظُِلُموا{، األٌة. وكان ابن عباس 
، لال أبو بكر: فعلمت أنه سٌكون لتال. لال ابن عباس: وهً أول آٌة نزلت فً «أذن»ٌمرأها: 
 .(2)المتال"

خرج ناس مإمنون مهاجرٌن من مكة إلى المدٌنة، فاتبعهم كفار لرٌش  هد:"لال مجا 
 .(1)فؤذن لهم فً لتالهم، فؤنزل هللا: }أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌَُماتَلُوَن ِبؤَنَُّهْم ظُِلُموا{، األٌة. فماتلوهم"

عن عروة بن الزبٌر:" إن أول آٌة أنزلت فً المتال حٌن ابتلى المسلمون بمكة وسطت  
شابرهم لٌفتنوهم، عن اإلسبلم، وأخرجوهم من دٌارهم وتظاهروا علٌهم فؤنزل هللا: }أُِذَن بهم ع

 .(5)ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ظُِلُموا{، اآلٌة. وذلن حٌن أذن لرسوله بالخروج، وأذن لهم بالمتال"
[، أي:" أَِذَن هللا للمسلمٌن فً 5ٖلحج : لوله تعالى:}أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌَُماتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ظُِلُموا{ ]ا 

 .(ٓٔ)المتال; بسبب ما ولع علٌهم من الظلم والعدوان"

                                                             

 .]بتصرؾ[ٖٖٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 5ٕٙٗ/1(:ص5٘5ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 5ٕٙٗ/1(:ص5٘5ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٓ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٙ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص5ٖٙٔٔاخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٙٗ/1(:ص5ٕٖٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٙٗ/1(:ص5ٖٖٙٔاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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لال الطبري:ٌمول:" أذن هللا للمإمنٌن الذٌن ٌماتلون المشركٌن فً سبٌله بؤن المشركٌن  
 .(ٔ)ظلموهم بمتالهم"

 .(ٕ)لال الزجاج:"أي: أذن لهم أن ٌماتلوا بسبب ما ظلموا " 
 .(ٖ)ٌعنً دمحما وأصحابه إذا أخرجوا من مكة إلى المدٌنة" عباس:"لال ابن  
عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}أذن للذٌن ٌماتلون{، لال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه بؤنهم ظلموا  

 .(ٗ)ٌعنً ظلمهم أهل مكة حٌن أخرجوهم من دٌارهم"
 .(٘)سنٌن" لال ابن زٌد:" أذن لهم فً لتالهم، بعد ما عفى، عنهم عشر 
وروي عن مجاهد، لوله:"}أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ظُِلُموا{، لال: ناس من المإمنٌن  

خرجوا مهاجرٌن من مكة إلى المدٌنة، وكانوا ٌمنعون، فؤدركهم الكفار، فؤذن للمإمنٌن بمتال 
 . (ٙ)الكفار فماتلوهم"

تلون{ بضم األلؾ أي اذن هللا للذٌن ٌماتلون لرأ نافع وأبو عمرو وعاصم }أذن للذٌن ٌما 
 .(2)ثم رد إلى ما لم ٌسم فاعله، ولرأ البالون }آذن{ بفتح األلؾ"

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَمَِدٌٌر{ ]الحج :   [، أي:" وإن هللا تعالى لادر على 5ٖلوله تعالى:}َوإِنَّ َّللاَّ
هم"  .(1)نصرهم وإذالل عدّوِ

على نصر المإمنٌن الذٌن ٌماتلون فً سبٌل هللا لمادر، ولد  وإن هللا لال الطبري:ٌمول:" 
 .(5)نصرهم فؤعزهم ورفعهم وأهلن عدوهم وأذلهم بؤٌدٌهم"

 .(ٓٔ)لال الزجاج:"وعدهم هللا النصر" 
 .(ٔٔ)ولد فعل" لال ابن عباس:" 

 
 المرآن

ٌِْر َحّكٍ إاِلَّ أَْن ٌَمُولُوا  ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض }الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم بِغَ ُ َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ َربُّنَا َّللاَّ
ُ َمْن ٌَ  ِ َكثًٌِرا َولٌََْنُصَرنَّ َّللاَّ َمْت َصَواِمُع َوبٌٌَِع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد ٌُْذَكُر فٌَِها اْسُم َّللاَّ ْنُصُرهُ إِنَّ لَُهّدِ

َ لَمَِويٌّ َعِزٌٌز )  [ٓٗ({ ]الحج : َّٓٗللاَّ
 لتفسٌر:ا

الذٌن أُلجبوا إلى الخروج من دٌارهم، ال لشًء فعلوه إال ألنهم أسلموا ولالوا: ربنا هللا وحده. 
ولوال ما شرعه هللا من َدْفع الظلم الذي ٌنتفع به جمٌع أهل األدٌان المنزلة، ورد الباطل بالمتال 

مت فٌها أماكن العبادة من صوامع  المؤذون فٌه لَُهِزم الحكُّ فً كل أمة ولخربت األرض، وهُّدِ
الرهبان، وكنابس النصارى، ومعابد الٌهود، ومساجد المسلمٌن التً ٌصلُّون فٌها، وٌذكرون اسم 
هللا فٌها كثًٌرا. ومن اجتهد فً نصرة دٌن هللا، فإن هللا ناصره على عدوه. إن هللا لَموي ال ٌؽاَلب، 

 عزٌز ال ٌرام، لد لهر الخبلبك وأخذ بنواصٌهم.
 [:ٔٗ-ٓٗزول اآلٌتٌن:]سبب ن

                                                             

 .ٕٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص5ٖٙ٘ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص5ٖٙٗٔاخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .٘ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .21ٗانظر: حجة المراءات: (2)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٔٔ)
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: "فٌنا نزلت هذه اآلٌة: }الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم -رضً هللا عنه-لال عثمان بن عفان
ٌِْر َحّكٍ{، واآلٌة بعدها، أخرجنا من دٌارنا بؽٌر حك ثم مكنا فً األرض فؤلمنا الصبلة، وآتٌنا  بِؽَ

 .(ٔ)"لً وألصحابً الزكاة، وأمرنا بالمعروؾ ونهٌنا، عن المنكر، فهً
عن ثابت بن عوسجة الخضٌري لال:" حدثنً سبعة وعشرون من أصحاب علً وروي 

وعبد هللا، منهم: الحك بن األلمر، والعٌزار بن جرول، وعطٌة المرظً: إن علٌا لال: إنما نزلت 
ِ النَّاَس{، لال: لوال دفع هللا ب ؤصحاب دمحم، عن هذه اآلٌة فً أصحاب دمحم : }َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ

َمْت َصَواِمُع{  .(ٕ)"التابعٌن، }لَُهّدِ
ُ{ ]الحج :   ٌِْر َحّكٍ إِالَّ أَْن ٌَمُولُوا َربُّنَا َّللاَّ ٌَاِرِهْم بِؽَ [، ٓٗلوله تعالى:}الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِد

ا هللا أي:" الذٌن أُلجبوا إلى الخروج من دٌارهم، ال لشًء فعلوه إال ألنهم أسلموا ولالوا: ربن
 .(ٖ)وحده"

عن ابن عباس: "}الذٌن أخرجوا من دٌارهم{، أي: من مكة إلى المدٌنة، }بؽٌر حك{،  
 .(ٗ)ٌعنً: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه"

: لما لال المسلمون: ال إله إال هللا، أنكرها المشركون وضالها إبلٌس لال لتادة:" 
 .(٘)وجنوده"
م، وال أخذوا لهم من مال، وال لطعوا لهم من رحم وإنما لال الحسن: ما سفكوا لهم من د 

أخرجوهم ألنهم لالوا: ربنا هللا كموله: }وما نمموا منهم إال أن ٌإمنوا باهلل العزٌز الحمٌد{ 
 .(ٙ)[ "1]البروج: 
َمْت َصَواِمُع َوبٌَِعٌ   ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهّدِ َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد  لوله تعالى:}َوَلْواَل َدْفُع َّللاَّ

ِ َكِثًٌرا{ ]الحج :  [، أي:" ولوال ما شرعه هللا من َدْفع الظلم الذي ٌنتفع به ٌُْٓٗذَكُر فٌَِها اْسُم َّللاَّ
جمٌع أهل األدٌان المنزلة، ورد الباطل بالمتال المؤذون فٌه لَُهِزم الحكُّ فً كل أمة ولخربت 

مت فٌها أماكن العبادة م ن صوامع الرهبان، وكنابس النصارى، ومعابد الٌهود، األرض، وهُّدِ
 .(2)ومساجد المسلمٌن التً ٌصلُّون فٌها، وٌذكرون اسم هللا فٌها كثًٌرا"

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعٍض{ ]الحج : وفً   [، وجوه من التفسٌر:ٓٗلوله تعالى:}َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ
  

 .(1)سلمٌن ، وهذا لول ابن جرٌجأحدها : ولوال دفع هللا المشركٌن بالم
 .(5)الثانً : ولوال دفع هللا عن الدٌن بالمجاهدٌن ، وهذا لول ابن زٌد
 .(ٓٔ)الثالث : ولوال دفع هللا بالنبٌٌن عن المإمنٌن ، وهذا لول الكلبً

ل علً بن عمن بعدهم من التابعٌن ، وهذا لو-ملسو هيلع هللا ىلص-الرابع : ولوال دفع هللا بؤصحاب رسول هللا 
 .(ٔٔ)-كرم هللا وجهه-أبً طالب 
  .(ٕٔ)ٌدفع عن المإمنٌن بدٌنهم وٌدفع عن الكافرٌن بالمإمنٌن. لاله ٌحٌى بن سبلمالخامس : 
  .(ٖٔ)ٌبتلى المإمن بالكافر، وٌعافى الكافر بالمإمن. لاله لتادةالسادس: 

                                                             

 .52ٕٗ-5ٕٙٗ/1(:ص5ٙ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص5ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٙٗ/1(:ص5ٖٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٓ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٔسبلم فً التفسٌر: حكاه عنه ٌحٌى بن (ٙ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص5ٙ1ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر:حكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً ال (ٖٔ)
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 .(ٔ)السابع: ولوال دفع هللا بشهادة الشهود على الحموق ، وهذا لول مجاهد
منع بعضهم ببعض فً الشهادة وفً الحك، وفٌما ٌكون مثل هذا ٌمول:  لال مجاهد:" 

 .(ٕ)لوال هذا لهلكت هذه الصوامع وما ذكر معها"
 .(ٖ)الثامن : ولوال دفع هللا على النفوس بالفضابل ، وهذا لول لطرب

 .(ٗ)التاسع : ولوال دفع هللا عن المنكر بالمعروؾ. افاده الماوردي
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أخبر أنه  الطبري:"لال  

لوال دفاعه الناس بعضهم ببعض، لهدم ما ذكر، من دفعه تعالى ذكره بعضهم ببعض، وكفه 
المشركٌن بالمسلمٌن عن ذلن; ومنه كفه ببعضهم التظالم، كالسلطان الذي كؾ به رعٌته عن 

ه لمن أجاز شهادته بٌنهم ببعضهم عن الذهاب بحك من له لبله حك، ونحو التظالم بٌنهم; ومنه كف
ذلن. وكل ذلن دفع منه الناس بعضهم عن بعض، لوال ذلن لتظالموا، فهدم الماهرون صوامع 
الممهورٌن وبٌعهم وما سمى جل ثناإه. ولم ٌضع هللا تعالى داللة فً عمل على أنه عنى من ذلن 

ذلن كذلن خبر ٌجب التسلٌم له، فذلن على الظاهر والعموم على  بعضا دون بعض، وال جاء بؤن
 .(٘)ما لد بٌنته لبل لعموم ظاهر ذلن جمٌع ما ذكرنا"

 لوالن: [،ٓٗلوله تعالى:}َصَواِمُع{ ]الحج : وفً 
، وابن (1)، وأبو العالٌة(2)، ومجاهد(ٙ)أحدها : أنها صوامع الرهبان ، وهذا لول ابن عباس

 .(ٔٔ)والفراء ،(ٓٔ)، ورفٌع(5)زٌد
 .(ٕٔ)وهً صوامع الصؽار ٌبنونها" وروي عن الضحان، لال:" 

 .(ٗٔ)، وابن لتٌبة(ٖٔ)الثانً : أنها مصلى الصاببٌن ، وهو لول لتادة
نعم صومعة اْلُمإمن بٌَته ٌكؾ فٌِِه بََصره وَسمعه َولَلبه َولَسانه  لال أبو الدرداء:" 

َوٌَده"
(ٔ٘). 

 .(ٙٔ)ى: تكرٌر الهدم فٌها مرة بعد مرة، بالتشدٌد، بمعن«لهدمت»ولرئ:  
والتشدٌد فً ذلن أعجب المراءتٌن إلً. ألن ذلن من أفعال أهل الكفر  لال الطبري:" 

 .(2ٔ)بذلن"
 لوالن: [،ٓٗلوله تعالى:}َوِبٌٌَع{ ]الحج : وفً 

، (ٕ)، رفٌع(ٔ)، والضحان(5ٔ)، وأبو العالٌة(1ٔ)أحدهما : أنها مصلّى النصارى ، وهو لول لتادة
 .(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)الفراءو

                                                             

 .52ٕٗ/1(:ص5ٙ5ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص5ٙ5ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)(1)
 .2ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٗٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٖٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٗ(:ص25ٕٙور الخطاب)الفردوس بمؤثو (٘ٔ)
 .1ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٗٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، ومجاهد(٘)الثانً : أنها كنابس الٌهود، وهو لول ابن عباس
ب"  .(1)والبٌعة :"اسم أعجمً ُمعَرَّ

 أربعة ألوال: [،ٓٗولوله تعالى:}َوَصَلَواٌت{ ]الحج : 
، (ٕٔ)والفراء ،(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والضحان(5)أحدها : أنها كنابس الٌهود. وهذا لول ابن عباس

 .(ٖٔ)وابن لتٌبة
 .(ٗٔ)«"صلوتا:»كنابس الٌهود، وٌسمون الكنٌسة  لال الضحان:" 
 .(٘ٔ)فعرب جمعها ، فمٌل: صلوات" لال الماوردي:" 
 .(ٙٔ)ٌرٌد بٌوت صلوات، ٌعنً كنابس الٌهود" لال ابن لتٌبة:" 
 .(2ٔ)لال: وكٌؾ تهدم الصبلة!"«.الصوامع»دون «: الصلوات» لال عاصم الحجدري:" 

 . (1ٔ)الثانً : أنها كنابس النصارى. لاله ابن عباس
 .(ٕٓ)، ورفٌع(5ٔ)لاله ابو العالٌة «.صلوات»ٌسمونها الثالث: أنها مسجد الصاببٌن، 

أهل اإلسبلم.ـ والمعنى: تنمطع الصلوات إذا دخل علٌهم العدو فتنمطع « صلوات»الرابع: أنها 
 .(ٕٔ)ول ابن زٌدالعبادة من المساجد. كما صنع بختنصر. وهذا ل

 . (ٕٕ)مساجد ألهل الكتاب وألهل اإلسبلم بالطرق. لاله مجاهدالخامس: أنها 
 .(ٖٕ)ولال ابن عٌسى: معناه: وتركت صلوات"

 .(ٕٗ)«صبلة:»ولربت 
ِ َكثًٌِرا{ ]الحج :   [، لوالن:ٓٗوفً لوله تعالى:}َوَمَساِجُد ٌُْذَكُر فٌَِها اْسُم َّللاَّ

 .(2ٕ)والفراء، (ٕٙ)، ورفٌع(ٕ٘). لاله لتادةاحدهما: أنها مساجد المسلمٌن
 . (ٔ)الثانً: أنها: الصوامع والبٌع والصلوات. وهذا لول الضحان

                                                                                                                                                                              

 .1ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .5ٖٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓ/ٗالنكت والعٌون: (1)
 .5ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٗٔابن ابً حاتم)انظر: تفسٌر  (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖٕانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .5ٗٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٓ/ٗالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .5ٖٕؼرٌب المرآن: (ٙٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٕٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٖٔابن ابً حاتم)انظر: تفسٌر  (5ٔ)
 .5ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٓ٘ٙ-5ٗٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
 .ٖٓ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖٕ)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕٗ)
 .ٓ٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ٘)
 .ٓ٘ٙ/1ٔطبري:انظر: تفسٌر ال (ٕٙ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٕ)
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 .(ٕ)لال الضحان:" ٌمول: فً كل هذا ٌذكر اسم هللا كثٌرا، ولم ٌخّص المساجد" 
مت  لال الطبري:"  وأولى هذه األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: معنى ذلن: لهّدِ
لرهبان وبٌَِع النصارى، وصلوات الٌهود، وهً كنابسهم، ومساجد المسلمٌن التً ٌذكر صوامع ا

فٌها اسم هللا كثٌرا، ألن ذلن هو المعروؾ فً كبلم العرب المستفٌض فٌهم، وما خالفه من المول 
 .(ٖ)وإن كان له وجه فؽٌر مستعمل فٌما وجهه إلٌه من وجهه إلٌه"

َمْت صَ   ِ َكثًٌِرا{ وفً لوله تعالى: }لَُهّدِ َواِمُع َوبٌٌَِع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد ٌُْذَكُر فٌَِها اْسُم َّللاَّ
 [، وجهان من التفسٌر:ٓٗ]الحج : 

 .(ٗ)أحدهما : معناه: لهدمها اآلن المشركون لوال دفع هللا بالمسلمٌن ، وهو معنى لول الضحان
ل مما ذكر من: الصوامع عن الضحان لوله: "}ٌذكر فٌها اسم هللا كثٌرا{، ٌعنً: فً ك 

 .(٘)والصلوات والمساجد، ٌمول: فً كل هذا ٌذكر اسم هللا ولم ٌخص المساجد"
دفع بعض الناس ببعض لهدم فً شرٌعة كل نبً المكان  -عز وجل  -لوال أن هللا الثانً : معناه: 

كان ٌصلً الذي كان ٌصلً فٌه، فكان لوال الدفع لهدم فً زمن موسى علٌه السبلم الكنابس التً 
. لاله المساجد -ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌها فً شرٌعته، وفً زمن عٌسى الصوامع والبٌع، وفً زمن دمحم 

 .(ٙ)الزجاج
ِ النَّاَس بَْعَضُهْم « التهدٌم»معنى  ولال الفراء:"  أن هللا لَاَل لبل ذَِلَن }َولَْوال َدْفُع َّللاَّ

ًّ إلى أن بعث هللا محمًدا َصلَّى هللاُ علٌه وسلم"بِبَْعٍض{، ٌدفع بؤمره وأتباعه َعن دٌن كل   .(2)نب
ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ{ ]الحج :   ٌَْنُصَرنَّ َّللاَّ [، أي:" ومن اجتهد فً نصرة دٌن ٓٗلوله تعالى:}َولَ

 .(1)هللا، فإن هللا ناصره على عدوه"
على عدّوه; ولٌعٌنّن هللا من ٌماتل فً سبٌله، لتكون كلمته العلٌا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)فنْصر هللا عبده: معونته إٌاه، ونصر العبد ربه: جهاده فً سبٌله، لتكون كلمته العلٌا"

أي: من ألام شرٌعة من شرابعه، نصر على إلامة ذلن، إال أنه ال ٌمام فً  لال الزجاج: " 
 .(ٓٔ)"شرٌعة نبً إال ما أتً به ذلن النبً وٌنتهى عما نهى عنه

َ لَمَِويٌّ َعِزٌٌز{ ]الحج : لوله تعالى:}إِنَّ   [، أي:" إن هللا لَموي ال ٌؽاَلب، عزٌز ال َّٓٗللاَّ
 .(ٔٔ)ٌرام، لد لهر الخبلبك وأخذ بنواصٌهم"

إن هللا لموي على نصر من جاهد فً سبٌله من أهل والٌته  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٕٔ)ه ؼالب"وطاعته، عزٌز فً ملكه، ٌمول: منٌع فً سلطانه، ال ٌمهره لاهر، وال ٌؽلب

َوَصؾ نفسه بالموة والعزة ، فبموته خلك كل شًء فمدره تمدٌرا ،  لال ابن كثٌر:" 
وبعزته ال ٌمهره لاهر ، وال ٌؽلبه ؼالب ، بل كل شًء ذلٌل لدٌه ، فمٌر إلٌه. ومن كان الموّي 

ْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا العزٌز ناصَره فهو المنصور ، وعدوه هو الممهور ، لال هللا تعالى : } َوَلمَْد َسبَمَ 
[، ولال  2ٖٔ - 2ٔٔاْلُمْرَسِلٌَن. إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن. َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن { ] الصافات : 
َ لَِويٌّ َعِزٌٌز { ] المجادلة :  ُ ألْؼِلبَنَّ أََنا َوُرسُِلً إِنَّ َّللاَّ  .(ٖٔ)[" ٕٔهللا تعالى : } َكتََب َّللاَّ

                                                                                                                                                                              

 .ٓ٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 . ٓ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(ٕ)
 .ٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٙٔ، و تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗ)
 .52ٕٗ/1(:ص52ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٕٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٗ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 المرآن

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ اْلُمْنَكِر  }الَِّذٌَن إِْن َمكَّنَّاهُْم ِفً اْْلَْرِض أَلَاُموا الصَّ
ِ َعالِبَةُ اْْلُُموِر )  [ٔٗ({ ]الحج : َٔٗوَّلِلَّ

 التفسٌر:
فً األرض، واستخلفناهم فٌها بإظهارهم على الذٌن وعدناهم بنصرنا هم الذٌن إْن مكَّنَّاهم 

عدوهم، ألاموا الصبلة بؤدابها فً أولاتها بحدودها، وأخرجوا زكاة أموالهم إلى أهلها، وأمروا 
بكل ما أمر هللا به ِمن حموله وحموق عباده، ونََهْوا عن كل ما نهى هللا عنه ورسوله. وهلل وحده 

 مصٌر األمور كلها، والعالبة للتموى.
َكاةَ{ ]الحج : ل  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاهُْم فًِ اأْلَْرِض أَلَاُموا الصَّ [، ٔٗوله تعالى:}الَِّذٌَن إِْن َمكَّ

أي:" الذٌن وعدناهم بنصرنا هم الذٌن إْن مكَّنَّاهم فً األرض، واستخلفناهم فٌها بإظهارهم على 
 .(ٔ)زكاة أموالهم إلى أهلها"عدوهم، ألاموا الصبلة بؤدابها فً أولاتها بحدودها، وأخرجوا 

]الذٌن[ إن وطنا لهم فً الببلد، فمهروا المشركٌن وؼلبوهم علٌها،  لال الطبري:ٌمول" 
وهم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ٌمول: إن نصرناهم على أعدابهم ولهروا مشركً مكة، أطاعوا هللا، 

 .(ٕ)علها هللا له"فؤلاموا الصبلة بحدودها، وأعطوا زكاة أموالهم من ج
عن زٌد بن أسلم لوله: "}الذٌن إن مكناهم فً األرض{، لال: أرض المدٌنة، }ألاموا  

 .(ٖ)الصبلة{، لال: المكتوبة، }وآتوا الزكاة{، لال: المفروضة"
عن أبً العالٌة لوله: "}الذٌن إن مكناهم فً األرض{، لال: أصحاب دمحم صلى هللا علٌه  

 .(ٗ)وسلم"
 .(٘)"ٌعنً: أرض المدٌنة، وهم المإمنون بعد المهر بمكة "لال مماتل: 

 .(ٙ)ٌعنً: أصحاب النبً" لال ٌحٌى:" 
 .(2)ولال دمحم بن كعب:"هم الوالة" 
 .(1)عن لتادة لوله: "}الذٌن إن مكناهم فً األرض{، لال: هذا شرط هللا على هذه األمة" 
[، أي:" وأمروا بكل ما ِٔٗن اْلُمْنَكِر{ ]الحج : لوله تعالى:}َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِؾ َونََهْوا عَ  

 .(5)أمر هللا به ِمن حموله وحموق عباده، ونََهْوا عن كل ما نهى هللا عنه ورسوله"
ودعوا الناس إلى توحٌد هللا والعمل بطاعته وما ٌعرفه أهل اإلٌمان  لال الطبري:ٌمول" 

 .(ٓٔ)ٌنكره أهل الحك واإلٌمان باهلل" باهلل، ونهوا عن الشرن باهلل، والعمل بمعاصٌه، الذي
}وأمروا بالمعروؾ{، بعبادة هللا، }ونهوا عن المنكر{، عن عبادة  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)األوثان"
عن زٌد بن أسلم لوله: "}وأمروا بالمعروؾ{: ببل إله إال هللا،  }ونهوا عن المنكر{، لال:  

 .(ٕٔ)الشرن باهلل"

                                                             

 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51ٕٗ/1(:ص525ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .51ٕٗ/1(:ص522ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .51ٕٗ/1(:ص521ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .51ٕٗ/1(:ص51ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔم:تفسٌر ٌحٌى بن سبل (ٔٔ)
 .51ٕٗ/1(:ص525ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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عروؾ أنهم دعوا إلى هللا وحده وعبادته ال شرٌن له، لال أبو العالٌة: "كان أمرهم بالم 
 .(ٔ)وكان نهٌهم أنهم نهوا، عن عبادة الشٌطان وعبادة األوثان"

ِ َعالِبَةُ اأْلُُموِر{ ]الحج :   [، أي:" وهلل وحده مصٌر األمور كلها، ٔٗلوله تعالى:}َوَّلِلَّ
 .(ٕ)والعالبة للتموى"

 .(ٖ)ا صنعوا"لال زٌد بن أسلم :" وعند هللا ثواب م 
إلٌه تصٌر األمور كموله: }إنا نحن نرث األرض ومن علٌها وإلٌنا  لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)["ٌٓٗرجعون{ ]مرٌم: 
ٌمول: وهلل آخر أمور الخلك، ٌعنً: أن إلٌه مصٌرها فً الثواب علٌها،  لال الطبري:" 

 .(٘)والعماب فً الدار اآلخرة"
 [:ٔٗ-1ٖفوابد اآلٌات:]

 ق بالدفاع عن المإمنٌن الصادلٌن فً إٌمانهم.وعد هللا الصاد -ٔ
 كره هللا تعالى ألهل الكفر والخٌانة. -ٕ
 مشروعٌة المتال إلعبلء كلمة هللا بؤن ٌعبد وحده وال ٌضطهد أولٌاإه. -ٖ
 بٌان سر اإلذن بالجهاد ونصرة هللا ألولٌابه الذٌن ٌماتلون من أجله. -ٗ
 -إٌتاء الزكاة  -ا الببلد وملكهم فٌها وهً: إلام الصبلة بٌان أسس الدولة التً ورّث هللا أهله -٘

 النهً عن المنكر. -األمر بالمعروؾ
 

 المرآن
بُوَن فَمَْد َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد ) ( ٖٗ( َولَْوُم إِْبَراِهٌَم َولَْوُم لُوٍط )ٕٗ}َوإِْن ٌَُكذِّ

َب مُ  ٌَْف َكاَن نَِكٌِر )َوأَْصَحاُب َمْدٌََن َوكُذِّ ٌُْت ِلْلَكافِِرٌَن ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََك  ٕٗ({ ]الحج : ٗٗوَسى فَؤَْملَ

- ٗٗ] 
 التفسٌر:

فمد سبمهم فً تكذٌب رسلهم لوم نوح، وعاد، وثمود، ولوم  -أٌها الرسول-وإن ٌكذبن لومن 
ومه موسى، فلم الذٌن كذبوا شعٌبًا، وكذَّب فرعون ول« مدٌن»إبراهٌم، ولوم لوط، وأصحاب 

أعاجل هذه األمم بالعموبة، بل أمهلتها، ثم أخذُت كبل منهم بالعذاب، فكٌؾ كان إنكاري علٌهم 
 كفرهم وتكذٌبهم، وتبدٌل ما كان بهم ِمن نعمة بالعذاب والهبلن؟

بُوَن فَمَْد َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد   ( َولَْوُم إِْبَراِهٌَم َولَْوُم ٕٗ)لوله تعالى:}َوإِْن ٌَُكذِّ
فمد  -أٌها الرسول-وإن ٌكذبن لومن  [، أي:"ٗٗ-ٕٗ{ ]الحج : (ٗٗ( َوأَْصَحاُب َمْدٌََن)ٖٗلُوٍط )

« مدٌن»سبمهم فً تكذٌب رسلهم لوم نوح، وعاد، وثمود، ولوم إبراهٌم، ولوم لوط، وأصحاب 
 .(ٙ)"الذٌن كذبوا شعٌبًا

ره مسلٌا نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص عما ٌناله من أذى المشركٌن باهلل، ٌمول تعالى ذك لال الطبري:" 
وحاضا له على الصبر على ما ٌلحمه منهم من السّب والتكذٌب: وإن ٌكذّبن ٌا دمحم هإالء 
المشركون باهلل على ما آتٌتَهم به من الحك والبرهان، وما تعدهم من العذاب على كفرهم باهلل، 

م من األمم الخالٌة المكذّبة رسل هللا المشركة باهلل ومنهاجهم من لبلهم، فبل فذلن سنة إخوانه
ٌصدنن ذلن، فإن العذاب المهٌن من ورابهم ونصري إٌان وأتباعن علٌهم آتٌهم من وراء ذلن، 
كما أتى عذابً على أسبلفهم من األمم الذٌن من لبلهم بعد اإلمهال إلى بلوغ اآلجال. فمد كذبت 

                                                             

 .51ٕٗ/1(:ص51ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .51ٕٗ/1(:ص525ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٗ)
 .ٔ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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مشركً لرٌش; لوم نوح، ولوم عاد وثمود، ولوم إبراهٌم، ولوم لوط، وأصحاب لبلهم ٌعنً 
 .(ٔ)مدٌن، وهم لوم شعٌب. ٌمول: كذب كّل هإالء رسلهم"

َب ُموَسى{ ]الحج :  لوله تعالى:   .(ٕ)"وكذَّب فرعون ولومه موسى [، أي:"ٗٗ}َوكُذِّ
، وكانت لد استجابت ولم ٌمل: ولوم موسى، ألن لوم موسى بنو إسرابٌل لال الطبري:" 

له ولم تكذّبه، وإنما كذّبه فرعون ولومه من المبط، ولد لٌل: إنما لٌل ذلن كذلن ألنه ولد فٌهم 
 .(ٖ)كما ولد فً أهل مكة"

ٌُْت ِلْلَكافِِرٌَن ثُمَّ أََخْذتُُهْم{ ]الحج :  فؤمهلتهم ثم أخذتهم  [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}فَؤَْملَ
 .(ٗ)"بالعموبة
ٌمول: فؤمهلت ألهل الكفر باهلل من هذه األمم، فلم أعاجلهم بالنممة  "لال الطبري: 

 .(٘)والعذاب، ثم أحللت بهم العماب بعد اإلمبلء"
 .(ٙ)أي: أمهلت للكافرٌن، واإلمهال من هللا هو االستدراج والمكر" لال السمعانً:" 

ٌَْؾ َكاَن نَِكٌِر{ ]الحج :  اري علٌهم كفرهم فكٌؾ كان إنك [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}فََك
 .(2)"وتكذٌبهم، وتبدٌل ما كان بهم ِمن نعمة بالعذاب والهبلن؟

 .(1)أي: إنكاري، وإنكاره بالعموبة" لال السمعانً:" 
استفهام تمرٌري أي فكٌؾ كان إنكاري علٌهم بالعذاب ألم ٌكن ألٌما ً؟  لال الصابونً:"

 .(5)"اباً؟ فكذلن أفعل بالمكذبٌن من أهل مكةألم أبدلهم بالنعمة نممة، وبالكثرة للة، وبالعمارة خر
ٌمول: فانظر ٌا دمحم كٌؾ كان تؽٌٌري ما كان بهم من نعمة وتنكري لهم  لال الطبري:" 

عما كنت علٌه من اإلحسان إلٌهم، ألم أبدلهم بالكثرة للة وبالحٌاة موتا وهبلكا وبالعمارة خرابا؟ 
ٌت لهم إلى آجالهم، فإنً منجزن وعدي فٌهم كما ٌمول: فكذلن فعلً بمكذّبٌن من لرٌش، وإن أمل

 .(ٓٔ)أنجزت ؼٌرن من رسلً وعدي فً أممهم، فؤهلكناهم وأنجٌتهم من بٌن أظهرهم"

 أي : فكٌؾ كان إنكاري علٌهم، ومعالبتً لهم ؟! لال ابن كثٌر:" 
عات : ذكر بعض السلؾ أنه كان بٌن لول فرعون لمومه : } أَنَا َربُّكُُم األْعلَى { ] الناز

 [ ، وبٌن إهبلن هللا له أربعون سنة. ٕٗ
إن هللا لٌملً للظالم »وفً الصحٌحٌن عن أبً موسى ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 

ًَ َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَ  ِلٌٌم َشِدٌٌد حتى إذا أخذه لم ٌُْفِلتْه ، ثم لرأ : } َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)[« ٕٓٔ{ ] هود : 

 
 المرآن

ًَ َخاِوٌَةٌ َعَلى عُُروِشَها َوبِئٍْر ُمَعطَّلٍَة َولَْصٍر مَ  ًَ َظاِلَمةٌ فَِه ِشٌٍد }فََكؤٌَِّْن ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها َوِه
 [٘ٗ({ ]الحج : ٘ٗ)

 التفسٌر:

                                                             

 .ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (1)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .(1ٖٕ٘مسلم برلم ) ( وصحٌح1ٙٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 .2ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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هم مهدَّمة َخلَْت ِمن سكانها، وآبارها ال فكثًٌرا من المرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلها، فدٌار
 ٌُستمى منها، ولصورها العالٌة المزخرفة لم تدفع عن أهلها سوء العذاب.

ًَ َظاِلَمةٌ{ ]الحج :   [، أي:" فكثًٌرا من المرى ٘ٗلوله تعالى:}فََكؤٌَِّْن ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها َوِه
 .(ٔ)الظالمة بكفرها أهلكنا أهلها"

ٌمول: " وكم ٌا دمحم من لرٌة أهلكت أهلها وهم ظالمون; ٌمول: وهم  بري:لال الط 
 .(ٕ)ٌعبدون ؼٌر من ٌنبؽً أن ٌُعبد، وٌعصون من ال ٌنبؽً لهم أن ٌعصوه"

ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى عُُروِشَها{ ]الحج :   [، أي:" خرت سموفها على األرض ٘ٗلوله تعالى:}فَِه
 .(ٖ)هً مخربة مهدمة"ثم تهدمت حٌطانها فسمطت فوق السموؾ ف

" ٌمول: فباد أهلها وخلت، وخوت من سكانها، فخربت وتداعت،  لال الطبري: 
 .(ٗ)وتسالطت على عروشها; ٌعنً على بنابها وسموفها"

 .(٘)خربة لٌس فٌها أحد" لال لتادة:" 
 .(ٙ)خواإها: خرابها، وعروشها: سموفها" لال الضحان:" 
[، أي:" وكم من ببر عطلت فتركت ال ٌستمى ٘ٗ{ ]الحج : لوله تعالى:}َوبِبٍْر ُمعَطَّلَةٍ  

 .(2)منها لهبلن أهلها"
ٌمول: "ومن ببر عطلناها، بإفناء أهلها وهبلن واردٌها، فاندفنت وتعطلت،  لال الطبري: 

 .(1)فبل واردة لها وال شاربة منها"
ٌها واالزدحام أي : ال ٌستمى منها ، وال ٌَِرُدها أحد بعد كثرة وارد لال ابن كثٌر:" 

 .(5)علٌها"
َلٍة{، لال: التً لد تُِركت. ولال   عن عطاء الخراسانً، عن ابن عباس: "}َوبِبٍْر ُمعَطَّ

 .(ٓٔ)ؼٌره: ال أهل لها"

 .(ٔٔ)عن لَتادة: "}َوبِبٍْر ُمعَطَّلٍَة{، لال: عطلها أهلها، تركوها" 
 .(ٕٔ)"}َوِببٍْر ُمعَطَّلٍَة{، لال: ال أهل لها"عن الضحان:  
[، أي:" وكم من لصر مفرفوع البنٌان أصبح ٘ٗلوله تعالى:}َولَْصٍر َمِشٌٍد{ ]الحج :  

 .(ٖٔ)خالٌاً ببل ساكن"
أي:" رفٌع بالصخور والجّص، لد خبل من سكانه، بما أذلنا أهله من عذابنا لال الطبري: 

 .(ٗٔ)بسوء فعالهم، فبادوا وبمً لصورهم المشٌدة خالٌة منهم"
 .(٘ٔ)الكبلم مضمر محذوؾ وتمدٌره : ولصر مشٌد مثلها معطل" وفً لال الماوردي:" 
 [، ثبلثة وجوه:٘ٗوفً لوله تعالى:}َولَْصٍر َمِشٌٍد{ ]الحج :  

 :(ٕ)، ومنه لول امرىء المٌس(ٔ)الحصٌن. وهو لول الكلبً«: المشٌد»أحدها : أن 

                                                             

 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕ٘ٙ-ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٗ/٘ر ابن كثٌر:تفسٌ (5)
 .ٗ٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ-ٕ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ٗالنكت والعٌون: (٘ٔ)
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ٌْماَء لَْم ٌَتُْرْن بِها ِجْذَع نَْخلٍَة ... َوال أُطُما إال َمش  ًٌدا بَِجْنَدلوتَ
 :(ٗ)، ومنه لول عدي بن زٌد(ٖ)الرفٌع ، وهو لول لتادة«: المشٌد»الثانً : أن 

ٌَر فًِ ذَُراهُ ُوكُورُ   شاَدهُ َمْرَمًرا َوَجلَّلَهُ ِكْل ... سا فللْط
نوه، فهلكوا وتركوه" لال لتادة:"   .(٘)كان أهله شٌَّدوه وحصَّ
 .(ٙ)، ٌمول: طوٌل"}َولَْصٍر َمِشٌٍد{ وعن الضحان، لوله :" 
 .(2)ٌعنى: طوٌبل فً السماء لٌس له أهل" ولال مماتل:" 

، وسعٌد بن (1)الجص، وهو لول ابن عباس«: الشٌد»المجصص، و«: المشٌد»الثالث : أن 
 :(ٖٔ)، ومنه لول الطرماح(ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وعكرمة(5)جبٌر

ٌد ًّ والّشِ  َكَحبَِّة الَماِء بٌَن الطَّ
ر بن برلان: "كنت أمشً مع عكرمة، فرأى حابط آجّر مصهرج، فوضع ٌده جعفلال  

 .(ٗٔ)علٌه ولال: هذا المشٌد الذي لال هللا"
 .(٘ٔ)الجّص بالمدٌنة ٌسمى الشٌد" لال عكرمة:" 
 .(ٙٔ)زٌّنته بالّشٌد وهو الجص والجٌّار والمبلط" {، معناه:"َولَْصٍر َمِشٌدٍ  لال أبو عبٌدة:} 
الجص «: الشٌد»، و«مجصص»ما جاء فً مشٌد من التفسٌر  أكثر لال الزجاج:" 

والكلس أٌضا شٌد، ولٌل مشٌد محصن مرتفع، والمشٌد إذا لٌل مجصص فهو مرتفع فً لدره 
وإن لم ٌرتفع فً سمكه، وأصل الشٌد الجص والنورة، وكل ما بنً بهما أو بؤحدهما فهو 

 .(2ٔ)مشٌد"
وال منافاة بٌنها ، فإنه لم ٌَْحِم أهله شدة بنابه  وكل هذه األلوال متماربة ، لال ابن كثٌر:"

ٌْنََما  وال ارتفاعه ، وال إحكامه وال حصانته ، عن حلول بؤس هللا بهم ، كما لال تعالى : } أَ
 .(1ٔ)[" 21تَكُونُوا ٌُْدِركُكُُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنتُْم فًِ بُُروجٍ ُمَشٌََّدةٍ { ] النساء : 

                                                                                                                                                                              

 .ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
ختار الشعر الجاهلً، بشرح مصطفى السما، طبعة البٌت المرئ المٌس ٌصؾ السٌل فً معلمته المشهورة )م(ٕ)

( لال شارحه: تٌماء: مدٌنة. واألطم: البٌت المسطح، وٌروى " وال أجما "، وهو بمعنى األطم. ٖٖالحلبً، ص 
 .ٌمول: لم ٌدع السٌل بٌتا مبٌنا بحصى وحجارة إال هدمه إال المشٌد بجندل فإنه سلم لموته

 .ٙ٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
، وؼٌر منسوب ٖٔٙ/ٗ، والدر المنثور 2ٗ/ٕٔ، وتفسٌر المرطبً: 2٘ٙ/1ٔالبٌت له فً تفسٌر الطبري:(ٗ)

 .ٖٕٓ/ٗفً اللسان: 
 .ٙ٘ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .ٙ٘ٙ/1ٔاخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
( ش ي د ٕٓ)رق)، ومسابل نافع بن األز51ٕٗ/1(:ص51ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)

 .2ٗ(:ص]مشٌد[
 .٘٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘ٙ-ٗ٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
، ولال فً اللسان: وحبب الماء ٙ٘ٙ/1ٔهذا عجز بٌت من البسٌط، من شواهد الطبري فً التفسٌر:(ٖٔ)

وحبابه بالفتح: طرابمه والطً: الحجارة تبنى بها جدار الببر. والشٌد، بكسر الشٌن: كل ما طلً  بالكسر، وحببه
 .به الحابط من جص أو ببلط، وبالفتح: المصدر تمول شاده ٌشٌده شٌدا: جصصه، وبناء مشٌد: معمول بالشٌد

 . ٘٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(ٗٔ)
 . ٘٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري:(٘ٔ)
 .ٖ٘/ٕمجاز المرآن: (ٙٔ)

 والمبلط: الطٌن الذي ٌجعل بٌن صافى البناء وٌملط به الحابط )اللسان(
 .ٕٖٗ/ٖمعانً المرآن: (2ٔ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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المجصص، وذلن أن الشٌد فً كبلم «: مشٌد»عنً بالـ "لال الطبري: والصواب: 
 .(ٔ)العرب هو الجّص بعٌنه"

 .(ٕ)ٌجوز فٌِِه التشدٌد ألن التشٌٌد بناء فهو ٌتطاول وٌتردد"{،"َولَْصٍر َمِشٌدٍ  لال الفراء:} 
وروى أبو روق عن الضحان :"أن هذه الببر كانت بحضرموت فً بلدة ٌمال لها  

آالؾ نفر ممن آمن بصالح ونجوا من العذاب أتوا حضرموت ومعهم حاصورا وذلن أن أربعة 
صالح، فلما حضروه مات صالح، فسمً حضرموت ألن صالحا لما حضره مات، فبنوا 
حاصورا ولعدوا على هذه الببر وأمروا علٌهم رجبل ٌمال له بلهنس بن جبلس بن سوٌد، وجعلوا 

حتى نموا وكثروا، ثم أنهم عبدوا األصنام وزٌره سنحارٌب بن سواده، فؤلاموا دهرا وتناسلوا 
فكفروا فؤرسل هللا إلٌهم نبٌا ٌمال له حنظلة بن صفوان كان حماال فٌهم فمتلوه فً السوق، 

 .(ٖ)فؤهلكهم هللا وعطلت ببرهم وخربت لصورهم"
 

 المرآن
آذَاٌن ٌَْسَمعُوَن بَِها فَِإنََّها اَل تَْعَمى }أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ اْْلَْرِض فَتَكُوَن لَُهْم لُلُوٌب ٌَْعِملُوَن بَِها أَْو 

ُدوِر )  [ٙٗ({ ]الحج : ٙٗاْْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ
 التفسٌر:

أفلم ٌَِسر المكذبون من لرٌش فً األرض لٌشاهدوا آثار المهلكٌن، فٌتفكروا بعمولهم، فٌعتبروا، 
فٌتعظوا؟ فإن العمى لٌس عمى البصر، وإنما العمى الُمْهِلن هو وٌسمعوا أخبارهم سماع تدبُّر 

 عمى البصٌرة عن إدران الحك واالعتبار.
 سبب النزول:

 .(ٗ)ذكر لنا أنها نزلت فً عبد هللا بن زابدة، ٌعنً: ابن أم مكتوم" لال لتادة:" 

[، لال ابن أم 2ٕلال ابن عباس ومماتل: "لما نزل }َوَمن َكاَن فًِ َهِذِه أَْعَمى{ ]إلسراء:
مكتوم: ٌا رسول هللا فؤنا فً الدنٌا أعمى أفؤكون فً اآلخرة أعمى؟ فنزلت: }فَإِنََّها اَل تَْعَمى 

ُدوِر{ ]الحج:   .(٘)["ٙٗاأْلَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَِّتً فًِ الصُّ
فلم ٌَِسر المكذبون من لرٌش [، أي:" أٙٗلوله تعالى:}أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض{ ]الحج :  

 .(ٙ)فً األرض لٌشاهدوا آثار المهلكٌن"
 .(2)حث على االعتبار بحال من مضى من األمم المكذبة" لال الواحدي:" 
 .(1)فانظروا  ما حل باألمم المكذبة من النمم والنكال" لال ابن كثٌر:أي:" 
 والجاحدون لدرته فً الببلد، أفلم ٌسٌروا هإالء المكذّبون بآٌات هللا لال الطبري:ٌمول:" 

فٌنظروا إلى مصارع ضربابهم من مكذّبً رسل هللا الذٌن خلْوا من لبلهم، كعاد وثمود ولوم لوط 
وشعٌب، وأوطانهم ومساكنهم، فٌتفكَّروا فٌها وٌعتبروا بها وٌعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلها، 

 .(5)عتّوهم وكفرهم"سنة هللا فٌمن كفر وعبد ؼٌره وكذّب رسله، فٌنٌبوا من 

                                                             

 .ٙ٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٕ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٕ/2الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .51ٕٗ/1(:ص51ٖٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .22/ٕٔتفسٌر:حكاه عنهما المرطبً فً ال (٘)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (2)
 .]بتصرؾ[1ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)



ٖٕٙ 
 

مالن بن دٌنار، لال : "أوحى هللا تعالى إلى موسى ، علٌه السبلم ، أن ٌا موسى ، عن 
اتخذ نعلٌن من حدٌد وعصا، ثم ِسْح فً األرض، واطلب اآلثار والعبر، حتى تتخرق النعبلن 

 .(ٔ)وتكسر العصا"
ته ولال ابن أبً الدنٌا : "لال بعض الحكماء : أْحًِ للبن بالمواع ره بالِفْكر ، وَمّوِ ظ ، ونَّوِ

ره صولةَ الدهر  ره فجابع الدنٌا ، وَحذِّ ره بالفناء، وَبّصِ ُ بالموت، ولّرِ ْ ه بالٌمٌن ، وذََّلّلِ بالزهد ، ولَّوِ
وفحش تَمَلُّب األٌام ، واعرض علٌه أخبار الماضٌن ، وذكره ما أصاب من كان لبله ، وِسْر فً 

 .(ٕ)"لوا ، وأٌن َحلُّوا ، وَعمَّ انملبوادٌارهم وآثارهم ، وانظر ما فع
[، أي:" فٌتفكروا بعمولهم، ٙٗلوله تعالى:}فَتَكُوَن لَُهْم لُلُوٌب ٌَْعِملُوَن بَِها{ ]الحج :  
 .(ٖ)فٌعتبروا"
وٌكون لهم إذا تدبروا ذلن واعتبروا به وأنابوا إلى الحّك }لُلُوٌب  لال الطبري:ٌمول:" 

ٌَّنا"ٌَْعِملُوَن بَِها{ حجج هللا  .(ٗ) على خلمه ولدرته على ما ب
ٌعلمون بها ما ٌرون من العبر، والمعنى: فٌعملون بملوبهم ما نزل  لال الواحدي:أي:"

 .(٘)بمن كذب لبلهم"
 .(ٙ)ابن عباس: "أفلم ٌسر لومن فً أرض الٌمن والشام"لال  
كون لهم آذاٌن ٌسمعون بها [، أي:" أو تٙٗلوله تعالى:}أَْو آذَاٌن ٌَْسَمعُوَن بَِها{ ]الحج :  

 .(2)المواعظ والزواجر"
 .(1)أخبار األمم المكذبة" لال الواحدي:أي:"

ذلن وتمٌز بٌنه وبٌن  ٌمول: أو آذان تصؽً لسماع الحّك فتعً لال الطبري:" 
 .(5)الباطل"
ُدوِر{ ]الحج : لوله تعالى:}فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ   فًِ الصُّ

[، أي:" فإن العمى لٌس عمى البصر، وإنما العمى الُمْهِلن هو عمى البصٌرة عن إدران ٙٗ
 .(ٓٔ)الحك واالعتبار"

ٌمول: فإنها ال تعمى أبصارهم أن ٌبصروا بها األشخاص وٌروها، بل  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أنصار الحك ومعرفته"ٌبصرون ذلن بؤبصارهم; ولكن تعمى للوبهم التً فً صدورهم عن 

معناه: أن العمى الضار هو عمى الملوب، وأما عمى البصر فلٌس  لال السمعانً:" 
بضار فً أمر الدٌن، ومن المعروؾ فً كبلم الناس: لٌس األعمى من عمً بصره، وإنما 

 .(ٕٔ)األعمى من عٌت بصٌرته"
ى البصٌرة ، وإن كانت أي : لٌس العمى عمى البصر ، وإنما العمى عم لال ابن كثٌر:" 

الموة الباصرة سلٌمة فإنها ال تنفذ إلى العبر ، وال تدري ما الخبر. وما أحسن ما لاله بعض 
وهو أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن سارة األندلسً الشَّْنتَرٌنً ، ولد كانت  -الشعراء فً هذا المعنى 

 :(ٖٔ)وفاته سنة سبع عشرة وخمسمابة

                                                             

 .ٔٙ/ٙ، والدر المنثور:1ٖٗ/٘ابن أبً الدنٌا فً كتاب "التفكر واالعتبار"، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:رواه  (ٔ)
 .1ٖٗ/٘نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (٘)
 .2ٕ٘/ٖحكاه عنه الواحدي فً التفسٌر الوسٌط: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .1٘ٙ-2٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٖسٌر السمعانً:تف (ٕٔ)
 ، 5ٗ/ٖ، ووفٌات األعٌان:ٕٗٙانظر: االبٌات فً لبلبد العمٌان، البن خالان: (ٖٔ)



ٖٕ2 
 

 عً الَشَماء ، ولَد... َناَدى به الناعٌَان : الشٌُب والكَبرُ ٌا َمن ٌُصٌُخ إلى َدا
 إن كُنَت ال تَْسَمع الذْكَرى ، ففٌم تَُرى... فً َرأسن الَواعٌان : السمُع والبََصُر؟

 لٌَس األَصّم وال األعَمى سَوى َرُجل... لم ٌَْهده الَهادٌان : العٌَُن واألثَرُ 
ّران : الشَّْمُس َوالمََمرُ ال الّدهر ٌَْبمَى َوال الدنٌا ، وَ   ال الَفلَن الـ... أعلى وال النٌَّ

 .(ٔ)لٌََْرَحلَّن َعن الدنٌا ، َوإن َكِرها فَرالها ، الثاوٌان : البَْدو والَحَضُر"
وذكر الماوردي فً لوله تعالى:}فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ  

دُ   :(ٕ)[، وجهٌنٙٗوِر{ ]الحج : الصُّ
 أحدهما : أنها ال تعمى األبصار عن الهدى ولكن تعمى الملوب عن االهتداء .

 والثانً : فإنها ال تعمى األبصار عن االعتبار ولكن تعمى الملوب عن االّدكار.
لكل عٌن، ٌعنً: لكل نفس أربع أعٌن: عٌنان فً رأسه لدنٌاه وعٌنان فً  لال مجاهد:" 

خرته، فإن عمٌت عٌنا رأسه وأبصرت عٌنا للبه لم ٌضره عماه شٌبا، وإن أبصرت عٌنا للبه آل
 .(ٖ)رأسه وعمٌت عٌنا للبه لم ٌنفعه شٌبا"

ما هذه األبصار التً فً الرإوس فإنها جعلها هللا منفعة وبلؽة، وأما البصر  لال لتادة:"
 .(ٗ)النافع فهو فً الملب"

 .(٘)عمً بصره، األعمى من عمٌت بصٌرته" "لٌس األعمى منوروي فً الحدٌث:  
 .(ٙ)إنما الدٌن بصره وسمعه فً هذا الملب" ولال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:" 
ألٌس من نور بصر الملب ٌؽلب الهوى والشهوة، فإذا عمً بصر  لال سهل بن عبدهللا:" 

فً المعاصً ؼٌر  الملب عما فٌه ؼلبت الشهوة وتواترت الؽفلة، فعند ذلن ٌصٌر البدن متخطٌا
 .(2)منماد للحك بحال"

وحكً عن ابن عباس:" أنه دخل على معاوٌة بعدما عمً، وكان أبوه لد عمً فً آخر  

عمره، وكذلن جده عبد المطلب، فمال له معاوٌة: ما لكم ٌا بنً هاشم، تصابون فً أبصاركم؟ 
 .(1)فمال له ابن عباس: وما لكم ٌا بنً أمٌة، تصابون فً بصابركم"

                                                             

 .5ٖٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
، ٕٖ/ٗ، وحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:1ٖٖ-1ٕٖ/ٔأخرجه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖ)

 .22/ٕٔ:والمرطبً فً التفسٌر
 .51ٕٗ/1(:ص51ٖٖٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .(2ٕٖٔ، رلم )2ٕٔ-ٕٙٔ/ٕشعب اإلٌمان/ باب التوكل والتسلٌم (٘)

( ، 2ٕٕ٘، رلم )ٖٓٗ/ٖ. ورواه أٌضا: الدٌلمً فً مسند الفردوس ٕ٘نوادر األصول للحكٌم الترمذي ص 
 بالضعؾ. ٖٗٔ/ٖورمز له السٌوطً فً الجامع الصؽٌر 

 .٘٘ٔ، تمٌٌز الطب من الخبٌث2ٙٔ/ٕخفاء وانظر: كشؾ ال
روى هذا الحدٌث عن عبد هللا بن جراد، ٌعلى بن األشدق، ولد لال ابن أبى حاتم: عبد هللا بن ورواه ابن جراد، 

جراد: ال ٌعرؾ، وال ٌصح هذا اإلسناد، وٌعلى بن األشدق ضعٌؾ الحدٌث، ولال الذهبً: مجهول ال ٌصح 
ن األشدق الكذاب عنه، ولال ابن عدي: ٌروي عن عمه عبد هللا بن جراد عن النبً خبره، ألنه من رواٌة ٌعلى ب

 ملسو هيلع هللا ىلص أحادٌث كثٌرة منكرة، وهو وعمه ؼٌر معروفٌن.
 .ٓٓٗ/ ٕ، مٌزان االعتدال 2ٕٕٗ/2، الكامل ألبن عدي ٕٔ/٘وانظر: الجرح والتعدٌل 

 .ٖٗٙٔ/ٗ(:ص22ٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٓٔالتستري: تفسٌر (2)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٖحكاه السمعانً فً التفسٌر: (1)

، 5ٔ/ٗ، والعمد الفرٌد:5ٕٕ/ٕ، وعٌون االخبار:15٘/ٔوانظر الخبر فً المعرؾ)ثبلثة مكتفٌؾ فً نسك(:ص
 ، وؼٌرها.ٕ، وحدابك االزهار:ٕٙٔ، ونكث الهمٌان فً نكت العمٌان:ٖٕٖوالصناعتٌن:

كّؾ بصره، فؤجلسه معاوٌة معه على سرٌره ثم لال: أنتم ولٌل :"إن عمٌبل دخل على معاوٌة بعد 
معاشر بنى هاشم تصابون فى أبصاركم. فمال عمٌل: وأنتم معاشر بنى أمٌة تصابون فى بصاٌركم. ثم دخل عتبة 
بن أبى سفٌان علٌهما، فوّسع له معاوٌة بٌنه وبٌن عمٌل حتى جلس  بٌنهما، فمال عمٌل: من هذا الذى لّربه أمٌر 

أخون وابن عّمن عتبة. لال: أما إنّه إن كان ألرب إلٌن منّى فؤنا ألرب إلى  نٌن دونى؟ لال معاوٌة: هذاالمإم
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ولكن جرى على التوكٌد كما لال عز  -ال ٌكون إال فً الصدر « الملب» لال الزجاج:" 
ٌْه{ ]األنعام : 2ٙٔ}ٌَمُولُوَن بِؤَْفَواِهِهم{ ]آل عمران :  وجل : [، وكما لال: }َواَل َطابٍِر ٌَِطٌُر بَِجَناَح

 .(ٔ)[، فالتوكٌد جار فً الكبلم مبالػ فً اإلفهام "1ٖ
 .(ٕ)«فإنَّهُ ال تَْعَمى األْبَصارُ »: فً لراءة عبد هللاو 

 [:ٙٗ-ٕٗفوابد اآلٌات:]
تكذٌب الرسل والدعاة إلى الحك والخٌر سنة مطردة فً البشر لها عواملها من أبرزها التملٌد  -ٔ

 والمحافظة على المنافع المادٌة، وظلمات الملب الناشبة عن الشرن والمعاصً.
 مم والشعوب الظالمة بعد اإلمهال لهم واإلعذار.مظاهر لدرة هللا تعالى فً إهبلن األ -ٕ
 مشروعٌة طلب العبر وتصٌدها من آثار الهالكٌن. -ٖ
العبرة بالبصٌرة الملبٌة ال بالبصر فكم من أعمى هو أبصر للحمابك وطرق النجاة من ذي  -ٗ

 بصر حاد حدٌد. ومن هنا كان المفروض على العبد أن ٌحافظ على بصٌرته أكثر من المحافظة
على عٌنٌه، وذلن بؤن ٌتجنب مدمرات الملوب من الكذب والترهات والخرافات، والكبر والعجب 

 والحب والبؽض فً ؼٌر هللا.
 

 المرآن
ا تَعُ  ُ َوْعَدهُ َوإِنَّ ٌَْوًما ِعْنَد َربَِّن َكؤَْلِف َسنٍَة ِممَّ ({ 6ٗدُّوَن )}َوٌَْستَْعِجلُونََن بِاْلعَذَاِب َولَْن ٌُْخِلَف َّللاَّ

 [6ٗ]الحج : 
 التفسٌر:

ا أصروا على  -لشدة جهلهم-كفار لرٌش  -أٌها الرسول -وٌستعجلن بالعذاب الذي أنذرتهم به لمَّ
ل لهم فً الدٌنا ذلن  الكفر، ولن ٌخلؾ هللا ما وعدهم به من العذاب فبل بدَّ من ولوعه، ولد عجَّ

كؤلؾ سنة مما تَعُدُّون من سنً  -ةوهو ٌوم المٌام-وإن ٌوًما من األٌام عند هللا « . بدر»فً ٌوم 
 الدنٌا.

 سبب النزول:
ُ -تعالى -لال مماتل:" نزلت فً النضر بن الحارث المرشً ٌمول هللا  : }َولَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ

 .(ٖ)َوْعَدهُ{ فً العذاب بؤنه كابن ببدر، ٌعنً: المتل"
كفار  -أٌها الرسول -:" وٌستعجلن[، أي2ٗلوله تعالى:}َوٌَْستَْعِجلُونََن بِاْلعَذَاِب{ ]الحج :  
ا أصروا على الكفر" -لشدة جهلهم-لرٌش   .(ٗ)بالعذاب الذي أنذرتهم به لمَّ

لال الطبري:ٌمول:" وٌستعجلونن ٌا دمحم مشركو لومن بما تعدهم من عذاب هللا على  
الذي وعدن شركهم به وتكذٌبهم إٌان فٌما أتٌتهم به من عند هللا فً الدنٌا، ولن ٌخلؾ هللا وعده 

فٌهم من إحبلل عذابه ونممته بهم فً عاجل الدنٌا. ففعل ذلن، ووفى لهم بما وعدهم، فمتلهم ٌوم 
 .(٘)بدر"

أي : هإالء الكفار الملحدون المكذبون باهلل وكتابه ورسوله والٌوم اآلخر  لال ابن كثٌر:" 
ٌْنَا ِحَجاَرةً ِمَن ، كما لال هللا تعالى : } َوإِْذ لَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن هَ  ذَا هَُو اْلَحكَّ ِمْن ِعْنِدَن فَؤَْمِطْر َعلَ

                                                                                                                                                                              

رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم منن ومنه، وأنتما مع رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم أرض تحت سماء. لال 
لّم أشرؾ مّما ذكرت، وأمٌر المإمنٌن عالم عتبة: ٌا با ٌزٌد أنت كما وصفت، ورسول هللا صلّى هللا علٌه وس

 بحمّن، ولن عندنا ما تحّب أكثر مما لنا عندن مما نكره. روى هذا الحدٌث صاحب كتاب العمد".
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕٗ، ومسالن االبصار فً ممالن األمصار:ٖٔ/ٗوانظر: كنز الدرر وجامع الؽرر:

 .ٕٖ٘/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .1٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
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ْل لََنا لِطَّنَا لَْبَل ٌَْوِم اْلِحَساِب { ]  ٕٖالسََّماِء أَِو ابْتَِنا بِعَذَاٍب أَِلٌٍم { ] األنفال :  [ ، } َولَالُوا َربَّنَا َعّجِ
 .(ٔ)[" ٙٔص : 

، لال: لال ناس من جهلة هذه األمة: اللهم إن عن لتادة لوله: "}وٌستعجلونن بالعذاب{ 
 .(ٕ)كان هذا هو الحك من، عندن فؤمطر علٌنا حجارة من السماء أو ابتنا بعذاب ألٌم"

ُ َوْعَدهُ{ ]الحج :   [، أي:" ولن ٌخلؾ هللا ما وعدهم به من 2ٗلوله تعالى:}َولَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ
 .(ٖ)العذاب فبل بدَّ من ولوعه"

:ٌمول:" ولن ٌخلؾ هللا وعده الذي وعدن فٌهم من إحبلل عذابه ونممته بهم لال الطبري 
 .(ٗ)فً عاجل الدنٌا. ففعل ذلن، ووفى لهم بما وعدهم، فمتلهم ٌوم بدر"

أي : الذي لد َوَعد ، من إلامة الساعة واالنتمام من أعدابه ، واإلكرام  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ألولٌابه "
أبً عمرو بن العبلء ، فجاء عمرو بن عبٌد ، فمال : ٌا أبا  لال األصمعً : "كنت عند 

عمرو ، وهل ٌخلؾ هللا المٌعاد ؟ فمال : ال. فذكر آٌة وعٌد ، فمال له : أمنالعجم أنت ؟ إن 
 : (ٙ)العرب تَعُد الرجوع عن الوعد لإما ، وعن اإلٌعاد كرما ، أوَما سمعَت لول الشاعر

 تً... وال أْختَتًِ من َسْطوة الُمتََهّددال ٌُْرِهُب ابَن العم منى َسْطوَ 
 .(2)فإنًّ َوإن أْوَعْدتُه أْو َوَعْدتُه... لَُمْخِلُؾ إٌَعادي وُمْنجُز َمْوعدي"

ا تَعُدُّوَن{ ]الحج :   [، أي:" وإن ٌوًما 2ٗلوله تعالى:}َوإِنَّ ٌَْوًما ِعْنَد َربَِّن َكؤَْلِؾ َسنٍَة ِممَّ
 .(1)كؤلؾ سنة مما تَعُدُّون من سنً الدنٌا" -المٌامةوهو ٌوم -من األٌام عند هللا 

أي : هو تعالى ال ٌَعَجل ، فإن ممدار ألؾ سنة عند خلمه كٌوم واحد عنده  لال ابن كثٌر:" 
َل وأنَظر وأملى  بالنسبة إلى حكمه ، لعلمه بؤنه على االنتمام لادر ، وأنه ال ٌفوته شًء ، وإن أجَّ

"(5). 

 .(ٓٔ)ذلن الٌوم على المإمن، إال كما بٌن األولى والعصر" لال إبراهٌم:" ما طول 
الدنٌا جمعة من جمع اآلخرة سبعة آالؾ سنة، فمد مضى منها ستة  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)آالؾ"
عن دمحم بن سٌرٌن، عن رجل من اهل الكتاب أسلم لال: "إن هللا خلك السموات  

ما تعدون وجعل أجل الدنٌا ستة أٌام واألرض فً ستة أٌام، وإن ٌوما عند ربن كؤلؾ سنة م
وجعل الساعة فً الٌوم السابع، فمد مضت الستة األٌام، وأنتم فً الٌوم السابع، فمثل ذلن مثل 

 .(ٕٔ)الحامل إذا دخلت فً شهرها، ففً أٌة ساعة ولدت كان تماما"
ا تَعُدُّ وفً   [، وجهان من 2ٗوَن{ ]الحج : لوله تعالى:}َوإِنَّ ٌَْوًما ِعْنَد َربَِّن َكؤَْلِؾ َسنٍَة ِممَّ
 التفسٌر:

ً من األٌام التً خلك هللا فٌها السموات واألرض كؤلؾ سنة ، لاله ابن  أحدهما : أن ٌوما
 .(ٔ)، ومجاهد(ٖٔ)عباس

                                                             

 .ٓٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .55ٕٗ/1(:ص51ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘ٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .اللسان مادة )ختؤ( ، )وعد( هو عامر بن الطفٌل والبٌت فً(ٙ)
 .ٓٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .55ٕٗ/1(:ص51ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .55ٕٗ/1(:ص512ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .55ٕٗ/1(:ص511ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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الثانً : أن طول ٌوم من أٌام اآلخرة كطول ألؾ سنة من أٌام الدنٌا فً المدة . وهذا مروي عن 
 .(ٗ)وعكرمة، (ٖ)، ومجاهد أٌضا(ٕ)ابن عباس
لال أبو هرٌرة: "ٌدخل فمراء المسلمٌن الجنة لبل األؼنٌاء بممدار نصؾ ٌوم. للت: وما  

ا  نصؾ ٌوم؟ لال: أو ما تمرأ المرآن؟ للت: بلى. لال: }َوإِنَّ ٌَْوًما ِعْنَد َربَِّن َكؤَْلِؾ َسنٍَة ِممَّ
 .(٘)تَعُدُّوَن{"
فمراء المسلمٌن ٌدخلون الجنة لبل » لال: وروي عن صفوان بن سلٌم إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وتبل :}وإن ٌوما « األؼنٌاء من المسلمٌن بنصؾ ٌوم. لٌل: وما نصؾ الٌوم؟ لال: خمسمابة عام
 .(ٙ)عند ربن كؤلؾ سنة مما تعدون{"

فإن لٌل: كٌؾ انصرؾ الكبلم من ذكر العذاب إلى لوله: }وإن ٌوما عند ربن{؟ فعنه  
 جوابان:
ا: أنهم استعجلوا العذاب فً الدنٌا، فمٌل لهم: لن ٌخلؾ هللا وعده فً إنزال العذاب بكم فً أحدهم

الدنٌا. وإن ٌوما من أٌام عذابكم فً اآلخرة كؤلؾ سنة من سنً الدنٌا، فكٌؾ تستعجلون 
 . (2)بالعذاب؟! فمد تضمنت اآلٌة وعدهم بعذاب الدنٌا واآلخرة، هذا لول الفراء

دل على ذلن الحدٌث الذي ٌروى أن الفمراء ٌدخلون الجنة لبل األؼنٌاء لال الزجاج:" وٌ 
 .(1)بنصؾ ٌوم، وجاء فً حدٌث آخر تفسٌر هذا المول بخمسمابة عام"

والثانً: وإن ٌوما عند هللا وألؾ سنة سواء فً لدرته على عذابهم، فبل فرق بٌن ولوع ما 
ل علٌهم باإلمهال، وؼفر بالتوبة.  وهذا لول ٌستعجلونه وبٌن تؤخٌره فً المدرة، إال أن هللا تفض

 .(5)الزجاج
 

 المرآن

ًَّ اْلَمِصٌُر ) ًَ َظاِلَمةٌ ثُمَّ أََخْذتَُها َوإِلَ ٌُْت لََها َوِه  [6ٗ({ ]الحج : 6ٗ}َوَكؤٌَِّْن ِمْن لَْرٌٍَة أَْملَ
 التفسٌر:

هم بالعموبة وكثٌر من المرى كانت ظالمة بإصرار أهلها على الكفر، فؤمهلتهم ولم أعاجل
ًَّ مرجعهم بعد هبلكهم، فؤعذبهم بما ٌستحمون.  فاؼتروا، ثم أَخْذتُهم بعذابً فً الدنٌا، وإل

ًَ َظاِلَمةٌ{ ]الحج :   ٌُْت لََها َوِه [، أي:" وكثٌر من 1ٗلوله تعالى:}َوَكؤٌَِّْن ِمْن لَْرٌٍَة أَْملَ
 .(ٓٔ)اجلهم بالعموبة"المرى كانت ظالمة بإصرار أهلها على الكفر، فؤمهلتهم ولم أع

 .(ٔٔ)لال مماتل:" ٌعنً: أمهلت لها فلم أعجل علٌها بالعذاب، }وهً ظالمة{" 
ٌُْت لََها{، إلى الولت الذي أخذتها فٌه، }وهً ظالمة{ مشركة، ٌعنً:  لال ٌحٌى:"  } أَْمَل

 .(ٕٔ)أهلها"
رت عذابهم، وهم باهلل مشركون، وألمره م  خالفون، لال الطبري:" ٌمول: أمهلتهم وأخَّ

 .(ٖٔ)وذلن كان ظلمهم الذي وصفهم هللا به جّل ثناإه، فلم أعجل بعذابهم"

                                                                                                                                                                              

 .1٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5٘ٙ-1٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5٘ٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘ٙ/1ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .55ٕٗ/1(:ص515ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٖٖٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .ٖٖٗ/ًٖ المرآن:انظر: معان (5)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕٔ)
 .ٓٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)[، أي:" ثم أَخْذتُهم بعذابً فً الدنٌا"1ٗلوله تعالى:}ثُمَّ أََخْذتَُها{ ]الحج :  
 .(ٕ)ٌعنً: بالعذاب" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)عموبتنا بهم"لال الطبري:" ٌمول: ثم أخذتها بالعذاب، فعذّبتها فً الدنٌا بإحبلل  
ًَّ اْلَمِصٌُر{ ]الحج :   َل ًَّ مرجعهم بعد هبلكهم، فؤعذبهم بما 1ٗلوله تعالى:}َوإِ [، أي:" وإل

 .(ٗ)ٌستحمون"
 .(٘)لال مماتل:" ٌمول: إلى هللا ٌصٌرون" 
 .(ٙ)فً اآلخرة" لال ٌحٌى:" 
ًّ مصٌرهم أٌضا بعد هبلكهم، فٌلمون من العذاب ح  ٌنبذ ما ال لال الطبري:" ٌمول: وإل

انمطاع له; ٌمول تعالى ذكره: فكذلن حال مستعجلٌن بالعذاب من مشركً لومن، وإن أملٌت لهم 
ًّ مصٌرهم بعد ذلن  إلى آجالهم التً أجلتها لهم، فإنً آخذهم بالعذاب، فماتلهم بالسٌؾ، ثم إل

 .(2)فموجعهم إذن عموبة على ما لّدموا من آثامهم"
 

 المرآن
ٌَا أٌََُّها  اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق 5ٗالنَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن )}لُْل  ( فَالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [ٔ٘ - 5ٗ({ ]الحج : ٔ٘( َوالَِّذٌَن َسعَْوا فًِ آٌَاتِنَا ُمَعاِجِزٌَن أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم )َٓ٘كِرٌٌم )
 التفسٌر:

: ٌا أٌها الناس ما أنا إال منذر لكم مبلِّػ عن هللا رسالته. فالذٌن آمنوا باهلل -الرسول  أٌها -لل 
ورسوله، واستمر ذلن فً للوبهم، وعملوا األعمال الصالحة، لهم عند هللا عفو عن ذنوبهم 
ومؽفرة ٌستر بها ما صدر عنهم من معصٌة، ورزق حسن ال ٌنمطع وهو الجنة. والذٌن اجتهدوا 

ٌد إلبطال آٌات المرآن بالتكذٌب مشالٌن مؽالبٌن، أولبن هم أهل النار المولدة، ٌدخلونها فً الك

 وٌبمون فٌها أبًدا.
أٌها  -[، أي:" لل 5ٗ}لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنََّما أَنَا لَكُْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{ ]الحج :  لوله تعالى: 
بّلِػ عن هللا رسالته": ٌا أٌها الناس ما أنا إال منذر لكم م-الرسول 

(1). 
لل ٌا دمحم لمشركً لومن الذٌن ٌجادلونن فً هللا بؽٌر علم، اتباعا منهم  لال الطبري:" 

لكل شٌطان مرٌد: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس ِإنََّما أَنَا لَكُْم نَِذٌٌر ُمِبٌٌن{ أنذركم عماب هللا أن ٌنزل بكم فً 
ن لكم إنذاري ذلن وأظهره، لتنٌبوا من شرككم وتحذروا فً اآلخرة أن تصلوه، أبٌ الدنٌا، وعذابه

ما أنذركم من ذلن، ال أملن لكم ؼٌر ذلن، فؤما تعجٌل العماب وتؤخٌره الذي تستعجلوننً به، 
، وال ألدر علٌه ًّ  .(5)"فإلى هللا لٌس ذلن إل

إلً  أي : إنما أرسلنً هللا إلٌكم نذًٌرا لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد، ولٌس لال ابن كثٌر:" 
من حسابكم من شًء، أمركم إلى هللا، إن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء 
تاب على من ٌتوب إلٌه، وإن شاء أضل من كتب علٌه الشماوة، وهو الفعال لما ٌشاء وٌرٌد 

 .(ٓٔ)[" ٔٗوٌختار، و}ال ُمعَّمَِب ِلُحْكِمِه َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]الرعد: 
 .(ٔٔ)اتل:" ٌعنً: كفار مكة، }إنما أنا لكم نذٌر مبٌن{، ٌعنً: بٌن"لال مم 

                                                             

 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٕ)
 .ٓٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٖ:تفسٌر مماتل بن سلٌمان (٘)
 .1ٖٖ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٙ)
 .ٓٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٙٙ-ٓٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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اِلَحاِت{ ]الحج :  [، أي:" فالذٌن آمنوا باهلل ٓ٘لوله تعالى:}فَالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٔ)ورسوله، واستمر ذلن فً للوبهم، وعملوا األعمال الصالحة"

 .(ٕ)إٌمانهم بؤعمالهم"أي : آمنت للوبهم وصدلوا  لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" لهم عند هللا عفو عن ذنوبهم ٓ٘لوله تعالى:}لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم{ ]الحج : 

 .(ٖ)ومؽفرة ٌستر بها ما صدر عنهم من معصٌة، ورزق حسن ال ٌنمطع وهو الجنة"
ٌهم فً اآلخرة ٌمول: لهم من هللا ستر ذنوبهم التً سلفت منهم فً الدنٌا عل لال الطبري:" 

 .(ٗ)"}َوِرْزٌق َكِرٌٌم{، ٌمول: ورزق حسن فً الجنة
أي : مؽفرة لما سلؾ من سٌباتهم ، ومجازاة َحَسنةٌ على الملٌل من  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)حسناتهم"

اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ  {، لال: لال ابن ُجَرٌج، لوله: "}فَالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٙ)الجنة"

 .(2)رزق كرٌم فهً الجنة" لال دمحم بن كعب المرظً: "إذا سمعت هللا ٌمول:
[، أي:" والذٌن اجتهدوا فً ٔ٘لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َسعَْوا فًِ آٌَاِتنَا ُمعَاِجِزٌَن{ ]الحج : 

 .(1)الكٌد إلبطال آٌات المرآن بالتكذٌب مشالٌن مؽالبٌن"
: والذٌن عملوا فً حججنا فصّدوا عن اتباع رسولنا، واإللرار ٌمول لال الطبري:"

 .(5)بكتابنا الذي أنزلناه"
، «ُمعَاِجِزٌنَ »، ولرأ البالون:بؽٌر ألؾلرأ ابن كثٌر وأبو عمرو :}ُمعَِجِزٌَن{، 
 فمن لرأ: }ُمعَِجِزٌَن{، ففً تفسٌره أربعة وجوه:

 .(ٔٔ)، وهو لول ابن الزبٌر، والسدي-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : مثبطٌن لمن أراد اتباع النبً
والذٌن سعوا فً :»روي عروة بن الزبٌر:" أنه كان ٌعجب من الذٌن ٌمرءون هذه اآلٌة 

، ٌعنً: «معجزٌن:»من كبلم العرب، إنما هً « معاجزٌن»، لال: لٌس «آٌاتنا معاجزٌن
 .(ٕٔ)مثبطٌن"

بون الناالثانً : معناه:  بٌن، ٌبّطِ ًّ ملسو هيلع هللا ىلصمبّطِ  .(ٖٔ)، وهذا لول مجاهدس عن اتباع النب
 .(ٗٔ)الثالث : مكذبٌن ، حكاه ابن شجرة

 .(٘ٔ)الرابع : َمعَِجِزٌَن لمن آمن بإظهار تعجٌزة فً إٌمانه. حكاه الماوردي
 ، ففً تفسٌره ستة وجوه:«ُمعَاِجِزٌنَ »ومن لرأ 

 .(ٙٔ)أحدها : مشالٌن. لاله ابن عباس
 .(ٔ)ؼمٌن. لاله ابن عباس أٌضامراالثانً : 

                                                             

 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٙٙ/1ٌٔر الطبري:تفس (ٗ)
 .ٔٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٔٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٕٓٓ٘/1(:ص55ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٓٓ٘/1(:ص55ٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/1ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٓٓ٘/1(:ص55ٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٔٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٕ)الثالث: متسارعٌن. حكاه ابن شجرة
 .(ٖ)الرابع : معاندٌن. لاله لطرب

 .(ٗ)كذبوا بآٌات هللا فظنوا أنهم ٌعجزون هللا، ولن ٌعجزوه. لاله لتادةالخامس : معناه: 
ولال الحسن:" ٌظنون أنهم ٌعجزونا فٌسبموننا فً األرض حتى ال نمدر علٌهم  

 .(٘)هم"فنعذب
 .(ٙ)ولال السدي:"ُمعَاِجِزٌَن ٌظنون أنهم ٌُْعِجُزوَن هللا هرباً "

 .(2)الناس عن اإلٌمان بالمرآن، ٌعنً كفار مكة. وهذا لول مماتلالسادس: مثبطٌن 
متماربتا المعنى; وذلن أن من عجز عن آٌات هللا، فمد عاجز لال الطبري: "والمراءاتان  

ٌز عن آٌات هللا، والعمل بمعاصٌه وخبلؾ أمره، وكان من صفة هللا، ومن معاجزة هللا التعج
بون الناس عن اإلٌمان باهلل، واتباع رسوله،  الموم الذٌن أنزل هللا هذه اآلٌات فٌهم أنهم كانوا ٌبّطِ
وٌؽالبون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌحسبون أنهم ٌعجزونه وٌؽلبونه، ولد ضمن هللا له نصره علٌهم، فكان 

ن معاجزتهم هللا. فإذ كان ذلن كذلن، فبؤي المراءتٌن لرأ المارئ فمصٌب الصواب فً ذل
 .(1)ذلن"

[، أي:" أولبن هم أهل النار المولدة، ٔ٘لوله تعالى:}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]الحج : 
 .(5)ٌدخلونها وٌبمون فٌها أبًدا"

 .(ٓٔ)عذابها ونكالها ، أجارنا هللا منها"وهً النار الحارة الموجعة الشدٌد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)اسم من أسماء جهنم"«: الجحٌم»  لال ٌحٌى:"

 [:ٔ٘-2ٗفوابد اآلٌات:]
 العجلة من طبع اإلنسان ولكن استعجال هللا ورسوله بالعذاب حمك وطٌش وضبلل وكفر. -ٔ
 .ما عند هللا فً الملكوت األعلى ٌختلؾ تماماً عما فً هذا الملكوت السلفً -ٕ

 عالبة الظلم وخٌمة وفً الخبر الظلم ٌترن الدٌار ببللع أي خراباً خالٌة. -ٖ
 بٌان مهمة الرسل وهً الببلغ مع اإلنذار والتبشٌر لٌس ؼٌر. -ٗ
 بٌان مصٌر المإمنٌن والكافرٌن ٌوم المٌامة. -٘
 

 المرآن
ٍ إاِلَّ إِذَ  ًّ ُ َما }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل َواَل نَبِ ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ ا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ  [ٕ٘({ ]الحج : ٌُْٕ٘لِمً الشَّ

 التفسٌر:
ى الشٌطان فً من رسول وال نبً إال إذا لرأ كتاب هللا ألم -أٌها الرسول  -وما أرسلنا من لبلن 

لراءته الوساوس والشبهات; لٌصدَّ الناس عن اتباع ما ٌمرإه وٌتلوه، لكن هللا ٌبطل كٌد 
الشٌطان، فٌزٌل وساوسه، وٌثبت آٌاته الواضحات. وهللا علٌم بما كان وٌكون، ال تخفى علٌه 

 خافٌة، حكٌم فً تمدٌره وأمره.
 سبب النزول:

                                                                                                                                                                              

 .ٕٓٓ٘/1(:ص55ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٗ/ٗعٌون:انظر: النكت وال (ٖ)
 .ٔٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٖ/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘)
 .ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٔن سبلم:تفسٌر ٌحٌى ب (ٔٔ)
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ى{، لرأها رسول هللا عن سعٌد بن جبٌر لال: "لما نزلت هذه ا ٌْتُُم البلَت َواْلعُزَّ آلٌة: }أَفََرأَ
ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: تلن الؽرانٌك العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمال المشركون: أنه 

نَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن لم ٌذكر آلهتكم لبل الٌوم بخٌر، فسجد المشركون معه، فؤنزل هللا: }َوَما أَْرَسلْ 
ٌَْطاُن فًِ أُْمِنٌَّتِِه{ ... إلى لوله: }َعذَاُب ٌَْوٍم َعِمٌٍم{ ٍ إِال إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ ًّ  .(ٔ)"َرسُوٍل َوال نَبِ

                                                             

، وهو مرسل صحٌح اإلسناد، ٕٔٓ٘-ٕٓٓ٘/1(:ص551ٖٔ، وابن أبً حاتم)ٙٙٙ/1ٔأخرجه الطبري(ٔ)
 وٌشهد له:

/ ٖ( والبزار وابن مردوٌه والضٌاء )فتح المدٌر: ٕ٘ٗٔح:  - ٖ٘/ٕٔما أخرجه الطبرانً )المعجم الكبٌرة  - ٔ
 ( .٘ٔٔ/2)مجمع الزوابد: ( عن ابن عباس رضً هللا عنهما نحوه، وصححه الهٌثمً ٖٙٗ

 ( عن أبً العالٌة مرسبل بإسناد صحٌح نحوه.٘ٙٙ-ٗٙٙ/1ٔما أخرجه ابن جرٌر ) - ٕ
( عن عروة بن الزبٌر مرسبل بمعناه، وضعفه 1ٖٔٙح:  - ٕٔ/5ما أخرجه الطبرانً )المعجم الكبٌر:  - ٖ

 ( .2ٕ - 2/2ٓالهٌثمً )مجمع الزوابد: 
 ( عن دمحم بن كعب مرسبل مطوال بمعناه، وإسناده ضعٌؾ.ٗٙٙ-ٖٙٙ/1ٔما أخرجه ابن جرٌر ) - ٗ

،( ووافمه الشوكانً )فتح ٔٗٗ/٘لال الحافظ ابن كثٌر: "ولم أرها مسندة من وجه صحٌح" )تفسٌر ابن كثٌر: 
 ( .ٓ٘ٔ( إال أن الحافظ ابن حجر لال: كثرة الطرق تدل على أن للمصة أصبل )لباب النمول: ٕٙٗ/ ٖالمدٌر: 

 .كذلن، إال أنها وإن ثبتت نمبل، فهً باطلة عمبل وشاذة متنا، ألنها لدح فً الرسالةللت: وهو 
 ولد تعرض الماضً عٌاض ، رحمه هللا ، فً كتاب "الشفاء" لهذا ، وأجاب:

 "فاعلم ، أكرمن هللا أن لنا فً الكبلم على مشكل هذا الحدٌث مؤخذٌن : 
 .أحدهما : فً توهٌن أصله. والثانى : على تسلٌمه

أما المؤخذ األول : فٌكفٌن أن هذا حدٌث لم ٌخرجه أحد من أهل الصحة وال رواه ثمة بسند سلٌم متصل.. وإنما 
 أولع به وبمثله المفسرون والمإرخون المولعون بكل ؼرٌب المتلمفون من الصحؾ كل صحٌح وسمٌم.

ألهواء والتفسٌر ، وتعلك بذلن وصدق الماضً بكر بن العبلء المالكً حٌث لال : لمد بلً الناس ببعض أهل ا
الملحدون مع ضعؾ نملته ، واضطراب رواٌاته ، وانمطاع إسناده ، واختبلؾ كلماته ، فمابل ٌمول : إنه فى 
الصبلة ، وآخر ٌمول : لالها فً نادي لومه حٌن أنزلت علٌه السورة ، وآخر ٌمول : لالها ولد أصابته سنة ، 

آخر ٌمول : إن الشٌطان لالها على لسانه وإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما عرضها على وآخر بمول : بل حدث نفسه فسها ، و
لرأها فلما بلػ النبً صلى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جبرٌل لال : ما هكذا ألرأتن ، وآخر ٌمول : بل أعلمهم الشٌطان أن النبً 

 علٌه وسلم ذلن لال : "وهللا ما هكذا أنزلت".
 من اختبلؾ الرواة. إلى ؼٌر ذلن

ومن حكٌت هذه الحكاٌة عنه من المفسرٌن والتابعٌن لم ٌسندها أحد منهم وال رفعها إلى صاحب ، 
 وأكثر الطرق عنهم فٌها ضعٌفة واهٌة.

الشن فً  -والمرفوع فٌه حدٌث شعبة عن أبً بشر ، عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس ، لال : فٌما أحسب 
 كان بمكة وذكر المصة. - ملسو هيلع هللا ىلص -الحدٌث أن النبً 

لال أبو بكر البزار : هذا ال نعلمه ٌروى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإسناد متصل ٌجوز ذكره إال هذا ، ولم ٌسنده 
عن شعبة إال أمٌة بن خالد ، وؼٌره ٌرسله عن سعٌد بن جبٌر ، وإنما ٌعرؾ عن الكلبً ، عن أبً صالح ، عن 

 ابن عباس.
مد بٌن لن أبو بكر ، رحمه هللا ، أنه ال ٌعرؾ من طرٌك ٌجوز ذكره سوى هذا ، وفٌه من الضعؾ ما نبه علٌه ف

 الذي ال ٌوثك به وال حمٌمة معه. مع ولوع الشن فٌه كما ذكرناه
أما حدٌث الكلبً فمما ال تجوز الرواٌة عنه وال ذكره لموة ضعفه وكذبه ، كما أشار إلٌه البزار ، 

 .رحمه هللا
والذي منه فً الصحٌح : أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرأ "والنجم" وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن 

 اإلنس هذا توهٌنه من طرٌك النمل.و
أما من جهة المعنى ، فمد لامت الحجة وأجمعت األمة على عصمته ملسو هيلع هللا ىلص ، ونزاهته عن مثل هذه الرذٌلة 

تمنٌه أن ٌنزل علٌه مثل هذا من مدح آلهة ؼٌر هللا وهو كفر أو ٌتسور علٌه الشٌطان وٌشبه علٌه  ، إما من
 -علٌه السبلم  -المرآن حتى ٌجعل فٌه ما لٌس منه وٌعتمد النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن من المرأن ما لٌس منه حتى ٌنبهه جبرٌل 

 ، وذلن كله ممتنع فً حمه ملسو هيلع هللا ىلص.
 ٌمول ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص من لبل نفسه عمدا وذلن كفر ، أو سهوا وهو معصوم من هذا كله.أو 

ووجه ثان : هو استحالة هذه المصة نظرا وعرفا ، وذلن أن هذا الكبلم لو كان كما روى لكان بعٌد االلتبام ، 
ا كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وال من بحضرته من متنالض األلسام ، ممتزج المدح بالذم ، متخاذل التؤلٌؾ والنظم ، ولم

 دٌد المشركٌن ممن ٌخفى علٌه ذلن.المسلمٌن وصنا
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لال العلماء المحممون: وهذا ال ٌصح، ألن رسول  :"-بعد ان ذكر الخبر-لال ابن الجوزي
عن مثل هذا، ولو صح، كان المعنى: أن بعض شٌاطٌن اإلنس لال تلن الكلمات،  هللا ملسو هيلع هللا ىلص معصوم

فإنهم كانوا إذا تبل لؽطوا، كما لال هللا عز وجل: }اَل تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلمُْرآِن َواْلَؽْوا فٌِِه{ ]فصلت : 
ٕٙ"](ٔ). 

ٌَْطاُن فًِ }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ لوله تعالى:  ٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ ًّ
من رسول وال نبً إال إذا لرأ  -أٌها الرسول  -[، أي:" وما أرسلنا من لبلن ٕ٘أُْمنٌَِّتِِه{ ]الحج : 

كتاب هللا ألمى الشٌطان فً لراءته الوساوس والشبهات; لٌصدَّ الناس عن اتباع ما ٌمرإه 
 .(ٕ)وٌتلوه"

ٍ{ ]الحج : لوله تعالى:وفً  ًّ  :(ٖ)لوالن [،ٕ٘}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ
أحدهما : أن الرسول والنبً واحد ، وال فرق بٌن الرسول والنبً ، وإنما جمع بٌنهما ألن 
 األنبٌاء تخص البشر ، والرسل تعم المبلبكة والبشر .

 ول أعلى منزلة من النبً .والمول الثانً : أنهما مختلفان ، وأن الرس
 :(ٗ)واختلؾ لابل هذا فً الفرق بٌن الرسول والنبً على ثبلثة ألوال

 أحدها : أن الرسول هو الذي تتنزل علٌه المبلبكة بالوحً ، والنبً ٌوحى إلٌه فً نومه.
الثانً: أن النبً الرسول هو من أنزل علٌه كتاب وشرع مستمل ٌدعو الناس إلٌه، والنبً 

هو من لم ٌنزل علٌه كتاب وإنما أوحً إلٌه أن ٌدعو الناس  -الذي هو ؼٌر الرسول-المرسل 
إلى شرٌعة رسول لبله، كؤنبٌاء بنً إسرابٌل الذٌن كانوا ٌرسلون وٌإمرون بالعمل بما فً 

 [.ٗٗالتوراة كما لال تعالى: }ٌَْحكُُم بَِها النَِّبٌُّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا{ ]المابدة: 
ن الرسول هو الذي أرسله هللا تعالى، وهو مؤمور بدعوة الخلك وتبلٌؽهم رساالت ربه، الثالث: أ

والنبً هو المنبؤ عن هللا، فاهلل ٌنببه بالؽٌب، وهو ٌنبا الناس بالؽٌب. ولرٌب من هذا المول لول 

                                                                                                                                                                              

وهذا ال ٌخفى على أدنى متؤمل فكٌؾ بمن رجح حلمه ، واتسع فً باب البٌان ومعرفة فصٌح الكبلم 
 علمه!!

لملوب ، والجهلة من المسلمٌن ، ووجه ثالث : أنه لد علم من عادة المنافمٌن ، ومعاندي المشركٌن ، وضعفة ا
نفورهم ألول وهلة ، وتخلٌط العدو على النبً ملسو هيلع هللا ىلص أللل فتنة ، وتعٌرهم المسلمٌن والشماتة بهم الفٌنة بعد الفٌنة 

ة شٌبا سوى هذه ولم ٌحن أحد فً هذه المص..وارتداد من فً للبه مرض ممن أظهر اإلسبلم ألدنى شبهة.
 ة.الرواٌة الضعٌف

 :}وإن كادوا لٌفتنونن.. {،اآلٌتٌن.ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه المضٌة أن فٌها نزلت 
وهاتان اآلٌتان تردان الخبر الذي رووه ; ألن هللا تعالى ذكر أنهم كادوا ٌفتنونه ، حتى ٌفتري وأنه لوال 

 أن ثبته لكاد ٌركن إلٌهم.
فتري ، وثبته حتى لم ٌركن الٌهم للٌبل فكٌؾ فمضمون هذا ومفهومه : أن هللا تعالى عصمه من أن ٌ

كثٌرا وهم ٌروون فً أخبارهم الواهٌة أنه زاد على الركون واالفتراء بمدح آلهتهم وأنه لال ملسو هيلع هللا ىلص : افترٌت على 
هللا وللت ما لم ٌمل وهذا ضد مفهوم اآلٌة وهً تضعؾ الحدٌث لو صح ، فكٌؾ وال صحة له ، وهذا مثل لوله 

إال أنفسهم عالى فً اآلٌة األخرى : " ولوال فضل هللا علٌن ورحمته لهمت طابفة منهم أن ٌضلون وما ٌضلون ت
 وما ٌضرونن من شًء ".

وأما المؤخذ الثانً : فهو مبنً على تسلٌم الحدٌث لو صح. ولد أعاذنا هللا من صحته ، ولكن على كل 
 الؽث والسمٌن. سلمٌن بؤجوبة منهاحال فمد أجاب عن ذلن أبمة الم

( وممن أنكرها اإلمام ابن خزٌمة ولال : "هذا من وضع ٗٔٔ - ٔٔٔ/ٕثم ذكر األجوبة على ذلن )
 الزنادلة" وهذا هو الصواب.

لدمحم أبً شهبة ،  ٖٗٔ -لبلستزادة : انظر : اإلسرابٌلٌات والموضوعات فً كتب التفسٌر ص و
 لدٌن األلبانً.ونصب المجانٌك إلبطال لصة الؽرانٌك لدمحم ناصر ا

 .ٕ٘ٗ/ٖزاد المسٌر: (ٔ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
، "فتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة" ٙٗ/ ٖٕ، "تفسٌر الرازي" ٖٙ/ ٗ"النكت والعٌون" للماوردي انظر:  (ٗ)

 .2ٖ٘/ ٘ ، "أضواء البٌان" للشنمٌط2ًٖٔ - 2ٕٔ/ 2ٔ، "روح المعانً" لؤللوسً 2/ 1ٔ
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من لال: النبً هو من أوحً إلٌه وحً ولم ٌإمر بتبلٌؽه، والرسول هو النبً الذي أوحً إلٌه 
 مر بتبلٌػ ما أوحً إلٌه.وأ

: "ألن لوله -وهذا األخٌر أضعؾ األلوال، لال الشنمٌطً معلبًل عدم صحة هذا المول
ٍ{ اآلٌه ٌدل على أنكبًل منهما مرسل، وأنهما مع ذلن  ًّ }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل َنبِ

 .(ٔ)بٌنهما تؽاٌر"
ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه{ ]الحج : }إِالَّ إِذَا تََمنَّ لوله تعالى:  لوالن: [،ٕ٘ى أَْلمَى الشَّ

، (ٕ)لاله ابن عباس«. المراءة»بمعنى:  «:األمنٌة»، و «لرأ»بمعنى:  «تمنَّى»أن ٌكون أحدهما: 
 . (٘)، وهو لول األكثرٌن(ٗ)، والضحان(ٖ)ومجاهد

ت فً عثمان رضً وهو معنى لد ٌصح، ولد ورد استعمال اللفظ فٌه; لال حسان بن ثاب
 :(ٙ)هللا عنهما

َل لٌَلِه ... وآِخَره اللى ِحماَم المماِدرِ   تََمنَّى كتاَب هللاِ أوَّ
 :(2)ولال آخر

بُوَر علَى ِرْسلِ   تََمنَّى ِكتَاَب هللاِ آخَر لٌِله... تََمنَّى َداُوَد الزَّ
 .(1)أي: تبل كتاب هللا مترسبل فٌه كما تبل داود الزبور مترسبل فٌه

الماسمً:" إن اإللماء ال ٌكون على المعنى الذي ذكروه، بل على المعنى المفهوم من  لال
إذا أدخلت فٌه ما ربما ٌحتمله لفظه، وال ٌكون لد أراده. أو  ،«ألمٌُت فً حدٌث فبلن»لولن :

نسبت إلٌه ما لم ٌمله تعلبل بؤن ذلن الحدٌث ٌإدى إلٌه. وذلن من عمل المعاجزٌن الذٌن ٌنصبون 
هم لمحاربة الحك، ٌتبعون الشبهة، وٌسعون وراء الرٌبة، فاإللماء بهذا المعنى دأبهم، ونسبة أنفس

اإللماء إلى الشٌطان ألنه مثٌر الشبهات بوساوسه، مفسد الملوب بدسابسه، وكل ما ٌصدر من 
ًّ إال إذا  أهل الضبلل ٌصح أن ٌنسب إلٌه. وٌكون المعنى: وما أرسلنا لبلن من رسول وال نب

ًٌا أنزل إلٌه فً هدى لهم، لام فً وجهه مشاؼبون، ٌحولون ما  حدث لومه عن ربه، أو تبل وح
ٌتلوه علٌهم عن المراد منه. وٌتمّولون علٌه ما لم ٌمله، وٌنشرون ذلن بٌن الناس، لٌبعدوهم عنه، 

 . (5)وٌعدلوا بهم عن سبٌله، ثم ٌحك هللا الحك وٌبطل الباطل
ة إطبلق لفظ األمنٌة على المراءة شن عظٌم، فإنه وعندي فً صح ولال ابن عاشور:"

وإن كان لد ورد تمنى بمعنى لرأ فً بٌت نسب إلى حسان بن ثابت إن صحت رواٌة البٌت عن 
 :(ٓٔ)حسان على اختبلؾ فً مصراعه األخٌر

 تمنى كتاب هللا أول لٌله ... تمنً داود الزبور على مهل
 فبل أظن أن المراءة ٌمال لها أمنٌة.

                                                             

 .2ٖ٘/ ٘أضواء البٌان: (ٔ)
 .2ٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٙ-2ٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘)
، 5ٙٔ/ ٔلاله فً رثاء عثمان بن عفان، وٌنظر "تفسٌر ابن عطٌة"  5ٕٗالبٌت فً "دٌوانه" ص (ٙ)

، ولٌس فً "دٌوانه"، وببل 1ٖٙ/ ٙ، ولٌل: هو لحسان بن ثابت كما فً "تفسٌر أبً حٌان" ٘/ ٕ"المرطبً" 
. ٌنظر "المعجم 5ٖٓ/ 1، وكتاب "العٌن" 22ٕ/ ٘، و"مماٌٌس اللؽة" 1ٕٗٗ/ 2نسبة فً "لسان العرب" 

 .ت. وحمام الممادر: المو2ٖٓ/ ٖالمفصل فً شواهد اللؽة العربٌة"، للدكتور/ أمٌل بدٌع ٌعموب 
 . ، مادة )منى(، ولد نسبه ابن منظور إلى حسان5ٕٗ/ ٘ٔالبٌت ورد فً اللسان: ( 2)

انظر: الزاهر فً معانً كلمات . «تمنى كتاب هللا آخر لٌله..» ولد ورد ؼٌر دون نسبة بلفظ: فٌه:
، 1ٕٔ/ٗ، والمحرر الوجٌز:ٖٕٖ/ٕ، واإلبانة فً اللؽة العربٌة:2ٙٗ/ٕ، وؼرابب التفسٌر:ٔ٘ٔ/ٕالناس:

 وؼٌرها.
 .ٖ٘ٗ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (1)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/2انظر: محاسن التاوٌل: (5)
 سبك تخرٌجه. (ٓٔ)
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أن ٌكون المعنى: أن النبًء إذا تمنى هدي لومه أو حرص على ذلن فلمً منهم  وٌجوز
العناد، وتمنى حصول هداهم بكل وسٌلة ألمى الشٌطان فً نفس النبًء خاطر الٌؤس من هداهم 
عسى أن ٌمصر النبًء من حرصه أو أن ٌضجره، وهً خواطر تلوح فً النفس ولكن العصمة 

أن ٌنمشع وٌرسخ فً نفس الرسول ما كلؾ به من الدأب على تعترضها فبل ٌلبث ذلن الخاطر 
الدعوة والحرص على الرشد. فٌكون معنى اآلٌة على هذا الوجه ملوحا إلى لوله تعالى: }َوإِْن 

ًَ نََفماً فًِ اأْلَْرِض أَْو سُلَّماً فًِ السَّماءِ  ٌَْن إِْعراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِؽ فَتَؤْتٌَُِهْم بِآٌٍَة  كاَن َكبَُر َعلَ
ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهدى فَبل تَكُونَنَّ ِمَن اْلجاِهِلٌن{ ]األنعام:   .(ٔ)["َٖ٘ولَْو شاَء َّللاَّ

والمول الثانً: أنه من األمنٌة، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تمنى ٌوما أن ال ٌؤتٌه من هللا شًء ٌنفر 
، ودمحم بن كعب (ٕ)ن على لسانه لما كان لد تمناه، لاله لتادةعنه به لومه، فؤلمى الشٌطا

 .(ٖ)المرظً
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌتمنى أن ال ٌعٌب هللا آلهة المشركٌن، فؤلمى الشٌطان فً   عن لتادة:" أن النب

 أمنٌته، فمال: إن اآللهة التً تدعً أن شفاعتها لترتجى وإنها للؽرانٌك العلى. فنسخ هللا ذلن،
 .(ٗ)وأحكم هللا آٌاته"

، ٌعنً: التبلوة والمراءة لاله الضحان. وهذا المول أشبه «التمنً»لال الطبري:" "
بتؤوٌل الكبلم، بداللة لوله: فٌنسخ هللا ما ٌلمً الشٌطان ثم ٌحكم هللا آٌاته على ذلن، ألن اآلٌات 

لوم أن الذي ألمى فٌه الشٌطان التً أخبر هللا جل ثناإه أنه ٌحكمها، ال شن أنها آٌات تنزٌله، فمع
 هو ما أخبر هللا تعالى ذكره أنه نسخ ذلن منه وأبطله، ثم أحكمه بنسخه ذلن منه.

فتؤوٌل الكبلم إذن: وما أرسلنا من لبلن من رسول وال نبً إال إذا تبل كتاب هللا ولرأ، أو 
لذي حدث وتكلم فٌنسخ حدث وتكلم، ألمى الشٌطان فً كتاب هللا الذي تبله ولرأه، أو فً حدٌثه ا

هللا ما ٌلمً الشٌطان ٌمول هللا تعالى: فٌذهب هللا ما ٌلمً الشٌطان من ذلن على لسان نبٌه 

 .(٘)وٌبطله"
ُ آٌَاِتِه{ ]الحج : لوله تعالى:  ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ ُ َما ٌُْلِمً الشَّ ٌَْنَسُخ َّللاَّ [، أي:" لكن هللا ٕ٘}فَ

 .(ٙ)ٌل وساوسه، وٌثبت آٌاته الواضحات"ٌبطل كٌد الشٌطان، فٌز
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]الحج : لوله تعالى:  [، أي:" وهللا علٌم بما كان وٌكون، ال تخفى ٕ٘}َوَّللاَّ

 .(2)علٌه خافٌة، حكٌم فً تمدٌره وأمره"
 

 المرآن
ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض وَ  اْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمٌَن لَِفً }ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ

 [ٖ٘({ ]الحج : ِٖ٘شمَاٍق بَِعٌٍد )
 التفسٌر:

وما كان هذا الفعل ِمَن الشٌطان إال لٌجعله هللا اختباًرا للذٌن فً للوبهم شن ونفاق، ولمساة 
أولبن فً عداوة شدٌدة الملوب من المشركٌن الذٌن ال ٌإثُِّر فٌهم زجر. وإن الظالمٌن ِمن هإالء و

 هلل ورسوله وخبلٍؾ للحك بعٌد عن الصواب.
ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم{ ]الحج   لوله تعالى:}ِلٌَْجَعَل َما ٌُْلِمً الشَّ

ذٌن فً للوبهم شن ونفاق، [، أي:" وما كان هذا الفعل ِمَن الشٌطان إال لٌجعله هللا اختباًرا للٖ٘: 
 .(ٔ)ولمساة الملوب من المشركٌن الذٌن ال ٌإثُِّر فٌهم زجر"

                                                             

 .ٖٓٓ-55ٕ/2ٔالتحرٌر والتنوٌر: (ٔ)
 .5ٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙٙ-ٖٙٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٌٖٖر المٌسر:التفس (ٙ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
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لال الطبري:"ٌمول: فٌنسخ هللا ما ٌلمً الشٌطان، ثُم ٌُحكم هللا آٌاته، كً ٌجعل ما ٌلمً  
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: تلن الؽرانٌك العلى، وإن ش فاعتهن لترتجى الشٌطان فً أمنٌة نبٌه من الباطل، كمول النب

اختبارا ٌختبر به الذٌن فً للوبهم مرض من النفاق، وذلن الشّن فً صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحمٌمة 
ما ٌخبرهم به، وللذٌن لست للوبهم عن اإلٌمان باهلل، فبل تلٌن وال ترعوي، وهم المشركون باهلل 

"(ٕ). 
مشركون: لد ذكر هللا آلهتهم بخٌر، ففرحوا لال لتادة: "لما ألمى الشٌطان ما ألمى، لال ال 

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض{"  .(ٖ)بذلن، فذكر لوله: }ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ
 .(ٗ)عن ابن ُجَرٌج: "}َواْلَماِسٌَِة لُلُوبُُهْم{، لال: المشركون" 
اِلِمٌَن َلِفً ِشمَاقٍ   [، أي:" وإن الظالمٌن ِمن هإالء ٖ٘بَِعٌٍد{ ]الحج :  لوله تعالى:}َوإِنَّ الظَّ

 .(٘)وأولبن فً عداوة شدٌدة هلل ورسوله وخبلٍؾ للحك بعٌد عن الصواب"
لال الطبري:"ٌمول: وإن مشركً لومن ٌا دمحم لفً خبلؾ هللا فً أمره، بعٌد من  

 .(ٙ)الحك"
 

 المرآن
َ لََهاِد الَِّذٌَن  }َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ  اْلَحكُّ ِمْن َرّبَِن فٌَُْإِمنُوا ِبِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ َّللاَّ
 [ٗ٘({ ]الحج : ٗ٘آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )

 التفسٌر:
ولٌعلم أهل العلم الذٌن ٌفرلون بعلمهم بٌن الحك والباطل أن المرآن الكرٌم هو الحك النازل من 

د هللا علٌن أٌها الرسول، ال شبهة فٌه، وال سبٌل للشٌطان إلٌه، فٌزداد به إٌمانهم، وتخضع له عن
للوبهم. وإن هللا لهادي الذٌن آمنوا به وبرسوله إلى طرٌك الحك الواضح، وهو اإلسبلم ٌنمذهم به 

 من الضبلل.
[، أي:" ولٌعلم أهل ٗ٘كُّ ِمْن َربَِّن{ ]الحج : لوله تعالى:}َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلحَ  

العلم الذٌن ٌفرلون بعلمهم بٌن الحك والباطل أن المرآن الكرٌم هو الحك النازل من عند هللا علٌن 
 .(2)أٌها الرسول، ال شبهة فٌه، وال سبٌل للشٌطان إلٌه"

أنه الحك من ربن. أي:  أي: نسخ ما ألمى الشٌطان لٌعلم الذٌن أتوا العلم باهلل لال مكً:" 
 .(1)أن الذي أنزله إلٌه هو الحك، ال ما نسخ مما ألمى الشٌطان"

وكً ٌعلم أهل العلم باهلل أن الذي أنزله هللا من آٌاته التً أحكمها  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(5)لرسوله، ونسخ ما ألمى الشٌطان فٌه، أنه الحك من عند ربن ٌا دمحم"

ٌعلم الذٌن أوتوا العلم النافع الذي ٌفرلون به بٌن الحك والباطل ، أي : ول لال ابن كثٌر:" 
المإمنون باهلل ورسوله ، أن ما أوحٌناه إلٌن هو الحك من ربن ، الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه 

ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفِه  ٌِْن ٌََد تَنزٌٌل ِمْن أن ٌختلط به ؼٌره ، بل هو كتاب حكٌم ، } ال ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ

[" َٕٗحِكٌٍم َحِمٌٍد { ] فصلت : 
(ٔٓ)

. 
 .(ٔٔ)ٌعنً: المرآن" لال: {،"}َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَ  عن ابن جرٌج: 

                                                                                                                                                                              

 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .5ٙٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٙٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٔ1ٗ/2الهجاٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (1)
 .2ٓٙ/1ٔر الطبري:تفسٌ (5)
 .ٙٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٓٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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إذا أراد هللا بعبده خٌرا أمده بنور التحمٌك، وأٌده بحسن العصمة، فٌمٌز  لال المشٌري:" 
رة بٌن الحك والباطل فبل ٌظله ؼمام الرٌب، وٌنجلى عنه ؼطاء الؽفلة، فبل تؤثٌر بحسن البصٌ

 .(ٔ)لضباب الؽداة فى شعاع الشمس عند متوع النهار"
[، أي:" فٌزداد به إٌمانهم، ٗ٘لوله تعالى:}فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم{ ]الحج : 

 .(ٕ)وتخضع له للوبهم"
ٌمول: فٌصّدلوا به، فتخضع للمرآن للوبهم، وتذعن بالتصدٌك به  :"لال الطبري:ٌمول 

 .(ٖ)واإللرار بما فٌه"
أي: فٌصدلوا بهؾ، تخضع للمرآن للوبهم وتذعن بالتصدٌك به واإللرار بما  لال مكً:" 

 .(ٗ)فٌه"
ذل"أي : ٌصدلوه وٌنمادوا له، } فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم {، أي : تخضع وت لال ابن كثٌر:" 

(٘)
. 

صدق اإلٌمان وحمٌمته ٌورث اإلخبات فً الملب، وهو الرلة  لال سهل بن عبدهللا:" 
والخشٌة والخشوع فً الملب وطول التفكر وطول الصمت، وهذا من نتابج اإلٌمان، ألن هللا 

 .(ٙ)تعالى ٌمول: }فٌإمنوا به فتخبت له للوبهم{ ، وهللا سبحانه وتعالى أعلم"
َ لََهاِد الَِّذٌَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]الحج :  لوله تعالى:}َوإِنَّ  [، أي:" وإن هللا َّٗ٘للاَّ

لهادي الذٌن آمنوا به وبرسوله إلى طرٌك الحك الواضح، وهو اإلسبلم ٌنمذهم به من 
 .(2)الضبلل"
حّكِ وإن هللا لمرشد الذٌن آمنوا باهلل ورسوله إلى الحّك الماصد وال لال الطبري:ٌمول:" 

الواضح، بنسخ ما ألمى الشٌطان فً أمنٌة رسوله، فبل ٌضّرهم كٌد الشٌطان، وإلماإه الباطل 
 .(1)على لسان نبٌهم"

أي : فً الدنٌا واآلخرة ، أما فً الدنٌا فٌرشدهم إلى الحك واتباعه ،  لال ابن كثٌر:" 
مستمٌم ، الموصل إلى درجات وٌوفمهم لمخالفة الباطل واجتنابه ، وفً اآلخرة ٌهدٌهم إلى الصراط ال

"الجنات ، وٌزحزحهم عن العذاب األلٌم والدركات
(5)

. 
أي: المرشد المإمنٌن إلى الطرٌك الماصد والحك الواضح، فٌنسخ ما ألمى  لال مكً:" 

 الشٌطان فً أمنٌة رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص،  فبل ٌضرهم كٌد الشٌطان شٌباً.
 طرٌك الجنة فً اآلخرة.ولٌل: المعنى: لهادٌهم إلى 

 .(ٓٔ)ولٌل: المعنى: لهادٌهم إلى الثبات على اإلٌمان فً بمٌة أعمارهم"
 

 المرآن
 َعِمٌٍم }َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَؤْتٌَُِهُم السَّاَعةُ بَْغتَةً أَْو ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَاُب ٌَْومٍ 

 [٘٘({ ]الحج : ٘٘)
 :التفسٌر

وال ٌزال الكافرون المكذبون فً شن مما جبتهم به من المرآن إلى أن تؤتٌهم الساعة فجؤة، وهم 
 على تكذٌبهم، أو ٌؤتٌهم عذاب ٌوم ال خٌر فٌه، وهو ٌوم المٌامة.

                                                             

 .٘٘٘/ٕلطابؾ اإلشارات: (ٔ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔ1ٗ/2الهجاٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٙٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓٔتفسٌر التستري: (ٙ)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٓٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٔ1ٗ/2الهجاٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
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ٌََزاُل الَِّذٌَن َكَفُروا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَؤِْتٌَُهُم السَّاَعةُ بَْؽتَةً{  [، ٘٘]الحج :  لوله تعالى:}َواَل 
أي:" وال ٌزال الكافرون المكذبون فً شن مما جبتهم به من المرآن إلى أن تؤتٌهم الساعة فجؤة، 

 .(ٔ)وهم على تكذٌبهم"
ٌمول: ال ٌزال هإالء الكفار فً شن من أمر هذا المرآن إلى أن  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٕ)تؤتٌهم ساعة حشر الناس لمولؾ الحساب فجؤة"
ٌمول تعالى مخبًرا عن الكفار : أنهم ال ٌزالون فً مرٌة ، أي : فً شن  ٌر:"لال ابن كث 

ورٌب من هذا المرآن"
(ٖ)

. 
ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ{ ]الحج : وفً    [، ثبلثة ألوال:٘٘لوله تعالى:}َواَل 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص: تلن الؽرا نٌك العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا أحدها: أي: فً شن من ذكر لول النب
 .(ٗ)لول سعٌد بن جبٌر

 . (٘)لال ابن زٌد:" مما جاء به إبلٌس ال ٌخرج من للوبهم زادهم ضبللة" 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فً النجم. وهذا لول سعٌد بن جبٌر أٌضا  . (ٙ)الثانً: أي: فً شن من ذكر سجود النب

 .(2)جرٌج الثالث: فً شن من المرآن. لاله ابن
لال الطبري:" وأولى هذه األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال: هً كناٌة من ذكر  

المرآن الذي أحكم هللا آٌاته وذلن أن ذلن من ذكر لوله: )َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن 
ُ مَ  ٌَْطاُن{ والهاء من لوله َربَِّن( ألرب منه من ذكر لوله: }فٌََْنَسُخ َّللاَّ من ذكر « أنه»ا ٌُْلِمً الشَّ

المرآن، فإلحاق الهاء فً لوله: }فِفً ِمْرٌٍَة ِمْنهُ{ بالهاء من لوله: }أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{ أولى من 
ٌَْطاُن{، مع بُعد ما بٌنهما"  .(1)إلحالها بما التً فً لوله }َما ٌُْلِمً الشَّ

[، أي:" أو ٌؤتٌهم عذاب ٌوم ال خٌر ٘٘ؤِْتٌَُهْم َعذَاُب ٌَْوٍم َعِمٌٍم{ ]الحج : لوله تعالى:}أَْو ٌَ  
 .(5)فٌه، وهو ٌوم المٌامة"

 [، لوالن:٘٘وفً لوله تعالى:}أَْو ٌَؤِْتٌَُهْم َعذَاُب ٌَْوٍم َعِمٌٍم{ ]الحج :  
 .(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)عكرمة، و(ٓٔ)الحسنأحدهما : ٌوم المٌامة ، لاله 

ْوٍم َعِمٌٍم{، لال: عذاب ٌوم ال لٌلة ساسان، عن  ٌَ لال: "سؤلت الضحان، عن لوله: }َعذَاُب 
 .(ٖٔ)بعده"

 .(ٗٔ)عن عكرمة: "أن ٌوم المٌامة ال لٌلة له" 
 .(٘ٔ)ٌعنً: الذٌن تموم علٌهم الساعة، الدابنٌن بدٌن أبً جهل وأصحابه"ولال الحسن:" 
وم بدر من جملة ما أوعدوا به ، لكن وهذا المول هو الصحٌح ، وإن كان ٌ لال ابن كثٌر:" 

هذا هو المراد"
(ٔٙ)

. 

                                                             

 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٔٙ-2ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔٙ/1ٔاخرجه الطبري: (٘)
 .2ٔٙ-2ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔٙ-2ٓٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٙٗٗ/٘، و ابن كثٌر فً التفسٌر:1ٖ٘/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 .2ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٙ/1ٔأخرجه الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٔحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (٘ٔ)
 .ٙٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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ًّ بن كعبالثانً : ٌوم بدر ، لاله   .(ٗ)، ولتادة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)أب
 وهو الصواب ألن الساعة هً المٌامة، وال وجه ألن ٌمال: لال الثعلبً:" 

وا فٌه إلى اللٌل، بل لتلوا لبل حتى تؤتٌهم المٌامة وإنما سمً ٌوم بدر عمٌما ألنهم لم ٌنظر
 .(٘)المساء"
وهذا المول الثانً أولى بتؤوٌل اآلٌة، ألنه ال وجه ألن ٌمال: ال ٌزالون  لال الطبري:" 

فً مرٌة منه حتى تؤتٌهم الساعة بؽتة، أو تؤتٌهم الساعة; وذلن أن الساعة هً ٌوم المٌامة، فإن 
ا معناه ما للنا من تكرٌر ذكر الساعة مّرتٌن باختبلؾ كان الٌوم العمٌم أٌضا هو ٌوم المٌامة فإنم

األلفاظ، وذلن ما ال معنى له. فإذ كان ذلن كذلن، فؤولى التؤوٌلٌن به أصحهما معنى وأشبههما 
 بالمعروؾ فً الخطاب، وهو ما ذكرنا. فً معناه.

ة فتؤوٌل الكبلم إذن: وال ٌزال الذٌن كفروا فً مرٌة منه، حتى تؤتٌهم الساعة بؽت
فٌصٌروا إلى العذاب العمٌم، أو ٌؤتٌهم عذاب ٌوم عمٌم له، فبل ٌنظرون فٌه إلى اللٌل وال ٌإخروا 

 .(ٙ)فٌه إلى المساء، لكنهم ٌمتلون لبل المساء"
 ، ثبلثة وجوه:«العمٌم»وفً 

 .(2)أحدها : الشدٌد ، لاله الحسن
 .(1)وروي عن مجاهد، فً لوله:} ٌَْوٍم َعِمٌٍم{، لال:"ٌوم عظٌم"

 .(5)ألنه لم ٌكن فٌه رأفة وال رحمة" ذكر الثعلبً:"
 .(ٓٔ)الثانً: أنه الذي لٌس له مثٌل وال عدٌل لعظم امره، لمتال المبلبكة فٌه. حكاه الثعلبً

 .(ٔٔ)هو الذي ٌجدب األرض وٌمطع النسل. أفاده الماوردي« العمٌم»الثالث : أن ٌكون 
 

 المرآن

ِ ٌَْحكُ  اِلَحاِت فًِ َجنَّاِت النَِّعٌِم )}اْلُمْلُن ٌَْوَمئٍِذ َّلِلَّ ٌْنَُهْم فَالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( َوالَِّذٌَن ُٙ٘م بَ
 [6٘ - ٙ٘({ ]الحج : 6َ٘كفَُروا َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا فَؤُولَئَِن لَُهْم َعذَاٌب ُمِهٌٌن )

 التفسٌر:
بٌن المإمنٌن والكافرٌن. فالذٌن الُملن والسلطان فً هذا الٌوم هلل وحده، وهو سبحانه ٌمضً 

آمنوا باهلل ورسوله وعملوا األعمال الصالحة، لهم النعٌم الدابم فً الجنات. والذٌن جحدوا 
 وحدانٌة هللا وكذبوا رسوله وأنكروا آٌات المرآن، فؤولبن لهم عذاب ٌخزٌهم وٌهٌنهم فً جهنم.

ِ{ ]الحج :  ٌَْوَمبٍِذ َّلِلَّ ، أي:" الُملن والسلطان فً هذا الٌوم هلل [ٙ٘لوله تعالى:}اْلُمْلُن 
 .(ٕٔ)وحده"

ٌوم المٌامة ال ٌنازعه فٌه أحد والٌوم فً الدنٌا ٌنازعه ؼٌره فً لال مماتل: "ٌعنً: 
 .(ٖٔ)"ملكه

                                                             

 .2ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔ/2الكشؾ والبٌان: (٘)
 .2ٖٙ-2ٕٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ/ٗ، وانظر: النكت والعٌون:1ٖ٘/ٔعنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:حكاه  (2)
 .2ٕٙ/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔ/2الكشؾ والبٌان: (5)
 ، إلى ٌحٌى بن سبلم.2ٕٗ/ٖ، والبؽوي:2ٖ/ٗ. ونسبه الماوردي:ٖٔ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .2ٖ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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السلطان والُملن إذا جاءت الساعة هلل وحده ال شرٌن له وال  لال الطبري: ٌمول:"
 .(ٔ)ٌنازعه ٌومبذ منازع"
 .(ٕ): ٌوم المٌامة، }هلل{ وحده من ؼٌر منازع"ٌعنً لال البؽوي:"

}ٌَْوَمبٍِذ{، أي: ٌوم تزول مرٌتهم هلل وحده، بحٌث ال ٌكون ألحد تصرؾ ال لال الماسمً:"
 .(ٖ)"حمٌمة وال صورة

الملن هو اتساع الممدور لمن له تدبٌر األمور، وهللا سبحانه وتعالى هو  لال الثعلبً:"
 .(ٗ)لن سواه فهو مملن بحكمه وإذنه"الذي ٌملن األمور كلها، وكل م

ٌْنَُهْم{ ]الحج :  [، أي:" وهو سبحانه ٌمضً بٌن المإمنٌن ٙ٘لوله تعالى:}ٌَْحكُُم بَ
 .(٘)والكافرٌن"

 .(ٙ)ٌفصل بٌن خلمه المشركٌن به والمإمنٌن" لال الطبري: ٌمول:"
 .(2)أي: ٌمضً بٌنهم" لال السمعانً:"
 .(1)"الفصلبحكمه العدل، ولضابه لال السعدي:"

اِلَحاِت فًِ َجنَّاِت النَِّعٌِم{ ]الحج :  [، أي:" فالذٌن ٙ٘لوله تعالى:}فَالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(5)آمنوا باهلل ورسوله وعملوا األعمال الصالحة، لهم النعٌم الدابم فً الجنات"

اء به، وعملوا بما فالذٌن آمنوا بهذا المرآن، وبمن أنزله، ومن ج لال الطبري: ٌمول:"
منازع، ولد كان فً الدنٌا ملون  فٌه من حبلله وحرامه وحدوده وفرابضه فً جنات النعٌم ٌومبذ

 .(ٓٔ)"ٌُدعون بهذا االسم وال أحد ٌومبذ ٌدعً ملكا سواه
أي : آمنت للوبهم ، وصدلوا باهلل ورسوله ، وعملوا بممتضى ما علموا ،  لال ابن كثٌر:"

لهم وأعمالهم، }فًِ َجنَّاِت النَِّعٌِم {، أي : لهم النعٌم الممٌم ، الذي ال ٌحول وال وتوافك للوبهم وألوا

ٌزول وال ٌبٌد"
(ٔٔ)

. 
نعٌم الملب والروح والبدن، مما ال ٌصفه الواصفون، وال تدركه  لال السعدي:"

 .(ٕٔ)"العمول
أي:" والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا  [،ٙ٘}َوالَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا ِبآٌَاِتنَا{ ]الحج : لوله تعالى:

 .(ٖٔ)وكذبوا رسوله وأنكروا آٌات المرآن"
 .(ٗٔ)"-عز وجل -بالمرآن بؤنه لٌس من هللا لال مماتل:ٌعنً:"

والذٌن كفروا باهلل ورسوله، وكذبوا بآٌات كتابه وتنزٌله، ولالوا:  لال الطبري: ٌمول:"
 .(٘ٔ)انه علٌه لوم آخرون"لٌس ذلن من عند هللا، إنما هو إفن افتراه دمحم وأع

أي : كفرت للوبهم بالحك ، وجحدوا به وكذبوا به ، وخالفوا الرسل ،  لال ابن كثٌر:"

واستكبروا عن اتباعهم "
(ٔ)

. 

                                                             

 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٕٓ/2محاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .ٖٔ/2الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖٙ/1ٔفسٌر الطبري:ت (ٓٔ)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)



ٖٖٗ 
 

}َوالَِّذٌَن َكفَُروا{ باهلل ورسله وكذبوا بآٌاته الهادٌة للحك والصواب لال السعدي:"
 .(ٕ)"فؤعرضوا عنها، أو عاندوها

ُ لوله تعالى: [، أي:" فؤولبن لهم عذاب ٌخزٌهم 2٘ولَِبَن لَُهْم َعذَاٌب ُمِهٌٌن{ ]الحج : }فَؤ
 .(ٖ)وٌهٌنهم فً جهنم"

 .(ٗ)لال مماتل: "ٌعنً: الهوان"
ٌمول: فالذٌن هذه صفتهم لهم عند هللا ٌوم المٌامة عذاب مهٌن،  لال الطبري: ٌمول:"

 .(٘)ٌعنً عذاب مذّل فً جهنم"
إِنَّ الَِّذٌَن راضهم عن الحك ، كموله تعالى : }ة استكبارهم وإعأي : ممابل لال ابن كثٌر:"

[، أي : صاؼرٌن" ٌَْٓٙستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن { ] ؼافر : 
(ٙ)

. 
لهم، من شدته، وألمه، وبلوؼه لؤلفبدة كما استهانوا برسله وآٌاته، أهانهم  لال السعدي:"

 .(2)"ذابهللا بالع
 [:2٘-ٕ٘فوابد اآلٌات:]

 بٌان سنة هللا فً إلماء الشٌطان فً لراءة الرسول أو النبً للفتنة.  -ٔ
بٌان أن الفتنة ٌهلن فٌها مرضى الملوب ولساتها، وٌخرج منها المإمنون أكثر ٌمٌناً  -ٕ

 وأعظم هدًى.
 بٌان أن هللا سبحانه مالن ٌوم الدٌن وملكه:  -ٖ

 هلل وحده ال ٌنازعه فٌه أحد من ملون األرض وجبابرتها: فالملن فً ذلن الٌوم العظٌم 
ٌنِ }لال تعالى:  -  [.ٗ]الفاتحة:  {َماِلِن ٌَْوِم الّدِ
ورِ }ولال تعالى:  -  [.2ٖ]األنعام:  {َولَهُ الُمْلُن ٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّ
نَُهمْ }ولال تعالى:  - ٌْ  [.ٙ٘]الحج:  {الُمْلُن ٌَْوَمبٍِذ هللِ ٌَْحكُُم بَ

ْحَمنِ ا}ولال تعالى:  -  [.ٕٙ]الفرلان:  {ْلُمْلُن ٌَْوَمبٍِذ اْلَحكُّ ِللرَّ
ٌء ِلَمِن الُمْلُن الٌَْوَم هللِ الَواِحِد }ولال تعالى:  - ًْ ٌَْوَم هُْم بَاِرُزوَن اَل ٌَْخَفى َعلَى هللِا ِمْنُهْم َش

ارِ   [.ٙٔ]ؼافر:  {المَهَّ
 ولد جاء ما ٌبٌن ذلن من السنة الشرٌفة:

ال:"جاء حبر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا دمحم! أو ٌا أبا الماسم! إن هللا فعن عبد هللا بن مسعود ل -

تعالى ٌمسن السماوات ٌوم المٌامة على إصبع واألرضٌن على إصبع والجبال والشجر 

على إصبع والماء والثرى على إصبع وسابر الخلك على إصبع ثم ٌهزهن فٌمول: أنا 

ً مما لال الحبر، تصدٌماً له، ثم لرأالملن أنا الملن. فضحن رسول   :هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعجبا

ا ٌُْشِركُونَ } مر:  {َوالسَّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه سُْبَحانَهُ َوتَعَاَلى َعمَّ  .(1)["2ٙ]الزُّ

 وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌمبض هللا تبارن وتعالى األرض -
 .(5)ٌوم المٌامة وٌطوي السماء بٌمٌنه ثم ٌمول: أنا الملن، أٌن ملون األرض"

وعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌطوي هللا عز وجل  -
السماوات ٌوم المٌامة ثم ٌؤخذهن بٌده الٌمنى ثم ٌمول: أنا الملن أٌن الجبارون؟ أٌن 

                                                                                                                                                                              

 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٖٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٙ/1ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٗ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٗ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .(21ٕٙ(، ومسلم )1ٔٔٗرواه البخاري )(1)
 .(212ٕ(، ومسلم )1ٕٔٗرواه البخاري )(5)
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ثم ٌطوي األرضٌن بشماله ثم ٌمول: أنا الملن، أٌن الجبارون؟ أٌن المتكبرون؟ 
 .(ٔ)المتكبرون"

فهل ٌجٌبه أحد من طؽاة األرض وفراعنتها، كبل بل الجمٌع خاشعون صامتون 
ْحَمِن فَبَل تَْسَمُع إِالَّ َهْمًسا}  [.1ٓٔ]طه:  {َوَخَشعَِت األَْصَواُت ِللرَّ

ٌحاسب بالعدل  لملن الوحٌد ٌوم المٌامة ألنه الذيومن الرحمة للخلك أن هللا سبحانه هو ا
ٍم ِلْلعَبٌِدِ }:وال ٌظلم وال ٌجور لت:  {َوَما َربَُّن بَِظبلَّ َونََضُع الَمَواِزٌَن الِمْسَط ِلٌَْوِم }[، ولال: ٙٗ]فّصِ

بًا ٌْ  [2ٗ]األنبٌاء:  {الِمٌَاَمِة فَبَل تُْظلَُم َنْفٌس َش
ٌامة بإكرام أهل اإلٌمان والتموى وإهانة أهل بٌان حكم هللا تعالى بٌن عباده ٌوم الم -ٗ

 الشرن والمعاصً.
ظهور مصداق ما أخبر به تعالى عن مجرمً لرٌش فمد استمروا على رٌبهم حتى  -٘

 هلكوا فً بدر.
 

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

الجزء الرابع والعشرون من التفسٌر، وٌلٌه الجزء الخامس والعشرون بإذن انتهى 
 .«الحج»( من سورة 6٘هللا، وبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 

                                                             

 .(211ٕ(، ومسلم )2ٕٗٔرواه البخاري )(ٔ)


